
Revista presei – JOI, 23 NOIEMBRIE 2017 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiu-

nea/Pagi

na 

Sinteza articolului 

 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

Primul acoperiş vegetal din 

Suceava va fi amenajat pe 

clădirea rectoratului din 

campusul USV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

 

 

Pg.10 

 

Primul acoperiş verde din municipiul Suceava va fi amenajat, la 

începutul lunii viitoare, în campusul Universităţii „Ștefan cel 

Mare”, pe clădirea rectoratului, cea de lângă Direcţia Silvică. 

Proiectul costă circa 64.000 de lei şi presupune acoperirea a 200 

de metri pătraţi de terasă cu rulouri de „iarbă grasă”, care va avea 

rol termoizolator, ecologic şi estetic. 

Accesul elevilor sau profesorilor nu va fi permis, întrucât 

expertiza a arătat că terasa nu a fost proiectată pentru a suporta o 

greutate foarte mare.  

Banii pentru spaţiul verde care va fi amenajat pe Corpul E al USV 

sunt de la Guvern, iniţiativa făcând parte dintr-un proiect mai 

amplu dezvoltat de Facultatea de Silvicultură. 

Potrivit universitarului Cezar Tomescu, de la facultatea 

menţionată, „urmează să fie aduse saltelele sub formă de rulouri, 

care vor fi instalate pe un strat suport peste care iarba se 

înrădăcinează repede. Nu este iarbă de gazon, ci o specie perenă 

din genul sedum, numită popular şi <iarbă grasă>, cu frunze 

suculente, care rezistă la condiţii de sol mai grele, uscăciune sau 

frig. În trei zile vor putea fi instalate respectivele rulouri, 

preconizăm că în prima parte a lunii decembrie va fi totul gata”. 



Acesta a mai subliniat că stratul verde colectează praful, fiind şi 

un foarte bun termoizolator, atât pe timp de vară, cât şi iarna. 

Stratul ales este unul uşor, încărcătura maximă fiind de 85kg/ 

metru pătrat (în cazul în care este îmbibat cu apă). 

 

Acoperişul verde este parte a proiectului „Decadendro”, derulat 

de USV,  cu o valoare totală de 200.000 lei, care se desfăşoară 

până la 31 decembrie 2017. 

Începând cu luna iunie, în cadrul proiectului „Dezvoltarea 

cantitativă şi calitativă a colecţiei dendrologice -

DECADENDRO” s-au iniţiat acţiuni de completare şi extindere a 

colecţiei dendrologie a USV, precum şi de mărire a spaţiului 

verde aferent campusului I, prin realizarea acoperişului verde. 

Proiectul şi-a propus îmbunătăţirea şi întreţinerea colecţiei 

dendrologice din campusul USV şi a Centrului Cinegetic USV de 

la Șipoţel, extinderea actualei colecţii dendrologice din campus şi 

din cadrul Centrului Cinegetic, precum şi amenajarea acoperişului 

vegetal. O informare a publicului larg a fost realizată prin 

organizarea, în data de 17 noiembrie 2017, a seminarului 

„Conştientizarea oportunităţii şi utilităţii spaţiilor verzi”. 

 Universitarul Cezar Tomescu a amintit şi despre un proiect pe 

care îl pregătesc studenţii de la Silvicutură şi care constă în 

etichetarea arborilor din campusul din strada Universităţii, arbori 

care aparţin colecţiei dendrologice. 

„De 20 de ani plantăm diverse specii, în prezent putem număra 

circa 400 de exemplare în colecţia dentrologică din campus, din 

circa 170 de specii.Această colecţie este un laborator pentru 



studenţii noştri. În curând, ei îi vor eticheta, consemnând atât 

denumirea lor ştiinţifică, dar şi denumirea populară”, a punctat 

Tomescu.  
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Oferta educaţională a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava 

(USV) a fost promovată, pe parcursul lunii noiembrie, în rândul 

elevilor din 15 licee din medii defavorizate (mediul rural sau 

oraşe mai mici de 10.000 de locuitori). Promovarea s-a realizat 

prin implicarea studenţilor din cadrul universităţii, în special a 

celor proveniţi din medii defavorizate. 

Iniţiativa face parte din proiectul „De la excluziune la incluziune 

via academica - LINACAD”, derulat de USV. Acesta urmăreşte 

creşterea echităţii sociale, sporirea accesului la învăţământul 

superior, conştientizarea studenţilor, în special a celor proveniţi 

din medii defavorizate, cu privire la importanţa continuării 

studiilor. 

De asemenea, proiectul şi-a propus îmbunătăţirea serviciilor de 

consiliere şi orientare profesională oferite de Centrul de 

Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul USV, în 

vederea incluziunii sociale pentru cel puţin 1.000 de studenţi 

înmatriculaţi la studii de licenţă. 

Astfel, în data de 16 noiembrie 2017, a avut loc Conferinţa 

„Studentul USV - De la risc de excluziune la succes academic”, la 

care au participat peste 200 de studenţi. Mai mult, proiectul 

urmăreşte şi reducerea riscului de abandon prin organizarea unei 

serii de campanii de conştientizare privind importanţa stagiilor de 

practică şi a stagiilor de internship şi realizarea unei platforme 



dedicate informării, comunicării şi gestionării riscului de abandon 

universitar timpuriu. Următoarele conferinţe vor avea loc pe 

parcursul lunii decembrie: „Profesii creative pentru secolul XXI" 

(în data de 8 decembrie) şi „Succesul academic al studentului 

USV: stagii de practică, internship şi voluntariat" (în data de 14 

decembrie).  
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Universitarul sucevean Ovidiu Aurel Ghiuţă a fost coordonator al 

Comitetului de selecţie pentru „Prix jeune entrepreneur(e) 

francophone 2017” (Premiul pentru tânărul antreprenor francofon 

2017), acesta participând, la sediul Organizaţiei Internaţionale a 

Francofoniei (Paris), la reuniunea juriului de concurs, pentru 

desemnarea câştigătorilor. 

Prima ediţie a „Prix jeune entrepreneur(e) francophone 2017” a 

fost iniţiată de Organizaţia Internaţională a Francofoniei, în 

parteneriat cu Guvernul din Nouveau Brunswick şi cu 

participarea Ernst & Young. Premiile, organizate pe două 

secţiuni, femei şi bărbaţi, vor fi acordate la Paris, pe 25 

noiembrie, la Conferinţa Ministerială a Francofoniei. Pe lângă 

valoarea de capital de imagine pentru fiecare câştigător, marele 

premiu constă şi în suma de 10.000 de euro (valabil pentru fiecare 

secţiune). 

Ovidiu Ghiuţă, doctor în Ştiinţele gestiunii al Universităţii din 

Rouen şi colaborator al Organizaţiei Internaţionale a 

Francofoniei, ne-a declarat: „Consider că această primă ediţie 

Tânărul antreprenor francofon a fost un real succes şi sunt onorat 



de faptul că Organizaţia Internaţională a Francofoniei m-a invitat 

pentru a coordona Comitetul de selecţie. Succesul este marcat atât 

prin numărul de candidaturi, cât şi prin calitatea candidaţilor. Au 

fost evaluate peste 100 de candidaturi ale tinerilor din ţări 

membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. Din 

comitetul de selecţie au făcut parte experţi din Canada, Franţa şi 

Camerun. A fost o muncă importantă, deoarece am creat scale de 

evaluare precise pentru a putea diferenţia candidaturile tinerilor 

antreprenori care au obţinut rezultate remarcabile. De asemenea, 

am folosit metode prin care am încercat să eliminăm diferenţele 

dintre economiile diferitelor ţări. În evaluare, pe lângă indicatori 

economici, am luat în considerare viziunea antreprenorului, 

strategia de gestiune aplicată, inovaţia, contribuţiile la economia 

verde şi responsabilitatea socială „.  
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După 11 etape disputate în Liga Naţională masculină de handbal, 

site-ul www.handbalvolei.roa realizat un top al marcatorilor în 

care se regăsesc 10 jucători. Între cei 10 se regăsesc şi doi 

handbalişti ai Clubului Sportiv Universitar din Suceava, Florin 

Ciubotariu şi Adrian Târzioru. Extrema stângă a universitarilor 

suceveni şi cel mai experimentat jucător al echipei, Florin 

Ciubotariu, a avut evoluţii foarte bune în cele 11 etape, marcând 

nu mai puţin de 64 de goluri, o mare parte dintre ele în momente 

decisive ale jocului, mai ales pe contraatac şi faza a doua, dar şi 

din lovituri de la 7 metri, unde a avut o eficienţă foarte bună. 

Florin Ciubotariu împarte locurile 4, 5 şi 6 cu alţi doi sportivi ce 

au tot atâtea reuşite, francezul Pierre Ragot, de la CS Minaur Baia 

Mare, şi Ciprian Vancea, de la Politehnica Iaşi. 

Cel de-al doilea jucător de la Universitatea, interul stânga al 

sucevenilor Adi Târzioru, a reuşit în cele 11 etape să marcheze 59 

de goluri, cu care se situează pe locul 7 în topul celor mai buni 

marcatori din Liga Naţională. Evoluţiile foarte bune ale lui Adi 

Târzioru nu au trecut neobservate pentru staff-ul naţionalei de 

seniori, handbalistul sucevean aflându-se în vederile antrenorului 

spaniol Xavi Pascual. De altfel, în această toamnă Gabi Burlacu şi 

Bogdan Baican au participat pentru prima dată la un stagiu al 

naţionalei în Portugalia, ambii, alături de portarul Bogdan 

Bobeică, fiind convocaţi din nou în lunile decembrie şi ianuarie, 

Burlacu la un stagiu în Spania, la Barcelona, şi la un turneu în 

Elveţia, iar Baican şi Bobeică la un cantonament în Călăraşi şi la 

http://www.handbalvolei.ro/


Trofeul Carpaţi. 

Topul marcatorilor din prima ligă este condus de fostul jucător al 

Universităţii Suceava Florin Acatrinei, ce a marcat 82 de goluri 

pentru actuala sa echipă, CSM Făgăraş. 

În etapa a 12-a, Universitatea Suceava va evolua în această seară 

pe terenul uneia din candidatele la un loc de cupă europeană, 

Dunărea Călăraşi.        
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Emeric Imre, la USV 

Sucevenii sunt invitați să petreacă seara de marți în compania 

muzicii folk alături de Emeric Imre și Trupa „MICI". 

Evenimentul va avea loc în  Auditorium „Joseph Schmidt”, de pe 

strada Universității, de la ora 19.00. 

 

Prețul unui bilet este de 10 lei pentru studenți, elevi și pensionari 

- biletele se pot achiziționa de la sediul CCS. Prețul unui bilet 

întreg este de 20 de lei și se poate achiziționa și online de pe ccs-

sv.ro, biletesuceava.ro. 
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La Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, a fost 

omagiat ieri, în mod solemn, prof.univ.dr. Costică Brânduș, 

manifestarea desfășurându-se în contexul mai amplu al unor suite 

de întâlniri de suflet reunite sub auspiciile „Omul și cartea”, 

inițiate cu câțiva ani în urmă de bibliotecarul-șef al instituției, 

Stela Purici, un proiect al USV sau cum s-a exprimat prof.univ.dr. 

Sanda Maria Ardeleanu, directorul Bibliotecii și moderatorul 



întâlnirii, „O manifestare încărcată de emoții în care să-i avem pe 

colegii noștri drept model de urmat pe o cale a inimii, pe urmele 

magistrului, avându-l în mijloc nostru pe profesorul universitar 

emerit Costică Brânduș, cel care a împlinit recent 80 de ani.” 
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Începând cu luna iunie, în cadrul proiectului intitulat 

„Dezvoltarea cantitativă și calitativă a colecției dendrologice – 

DECADENDRO”, derulat de Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, s-au inițiat acțiuni de completare și extindere a colecției 

dendrologie a USV, precum și de mărire a spațiului verde aferent 

Campusului I, prin realizarea unui acoperiș verde. 

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea funcționării 

în bune condiții a bazelor de practică și a infrastructurilor de 

susținere a activităților didactice și de cercetare din subordinea 

universității, prin completarea bazei didactice botanice și 

dendrologice actuale, și a acțiunilor de împăduriri pentru studenții 

USV. 

Proiectul și-a propus îmbunătățirea și întreținerea colecției 

dendrologice din campusul USV și a Centrului Cinegetic USV de 

la Șipoțel, extinderea actualei colecții dendrologice din campus și 

din cadrul Centrului Cinegetic, precum și amenajarea unui 

acoperiș verde (vegetal) pe terasa aulei corpului E, dar și 

asigirarea derulării stagiilor de pregătire practică a studenților. 

De asemenea, o informare a publicului larg și a potențialilor 

factori interesați de rezultatele proiectului a fost realizată prin 

organizarea, în data de 17 noiembrie 2017, a Workshopului 

intitulat „Conștientizarea oportunității și utilității spațiilor verzi”, 



la care au paticipat reprezentanți ai autorităților locale, ai unor 

organisme nonguvernamentale de mediu, ai administratorilor 

particulari de pădure, ai firmelor locale de amenajare spații verzi, 

alături de studenți și cadre didactice. 

Proiectul este derulat de Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, prin finanțare FDI, are o valoarea totală de 200.000 de 

lei și se desfășoară până la data de 31 decembrie 2017.  
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