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La Galeria de artă a Universtității „Ștefan cel Mare„ Suceava va 

avea loc vineri, 9 februarie, de la ora 17:30, vernisajul 

expoziției „Povești de suflet” realizată de Diana Dimitriu. Va 

prezenta criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc. Diana Dimitriu a 

pregătit o expoziție de grafică digitală în sistem dual-view. 

Lucrările vor rămâne pe simeze până pe 28 februarie.  
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Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din Universitatea „Ştefan cel 

Mare” Suceava a participat la cursurile de formare organizate în 

perioada 28 ianuarie – 2 februarie 2018, în cadrul Proiectului 

Erasmus+ KA 2 - 2 IMINED, Grant Agreement Number 2016-

1-LT01-KA204-023223. Cursul de formare a formatorilor a fost 

propus de coordonatorul proiectului, Universitatea Klaipeda, 

Lituania, şi a presupus prezentarea şi utilizarea documentelor 

valabile la adresa www.migis.eu de către partenerii din cadrul 

proiectului: Pixel Asociatione (Italia), Universitatea Antevelde, 

Gent (Belgia), Universitatea Lepajas (Letonia), Asociaţia Safe 

House din Riga (Letonia), Fundaţia pentru dezvoltare culturală, 

Sofia (Bulgaria), Fundaţia EuroEd, Iaşi, şi Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava. 

Documentele aflate pe această platformă sunt ordonate după 

mai multe capitole (informaţii generale, istorie, cultură, sistem 



de învăţământ, sistem de sănătate, modalităţi de a învăţa limba 

ţării, muncă şi sistemul de securitate) şi pot fi foarte utile 

studenţilor care vin în România din alte ţări şi care ar dori să 

afle mai multe informaţii pentru a se adapta mai uşor 

comunităţii şi ţării gazdă. Din partea Facultăţii de Ştiinţe ale 

Educaţiei au fost prezente două cadre didactice: conf. univ. dr. 

Otilia Clipa şi asistent univ. dr. Diana-Sînziana Duca, ce au 

prezentat, împreună cu prof. Mona Chiriac, de la Fundaţia 

EuroEd, Iaşi, informaţiile legate de România şi regiunea de 

Nord-Est. Activităţile au fost apreciate de ceilalţi parteneri 

prezenţi şi s-au făcut propuneri pentru creşterea impactului 

acestora asupra adulţilor care s-ar putea integra temporar în 

comunităţile locale. Din partea partenerilor au fost primite 

pentru partenerii români o serie de noi proiecte în cadrul 

Erasmus+ care să fie depuse în acest an sau viitoare colaborări 

pe tematica formării profesorilor sau a internaţionalizării 

studenţilor din domeniul Ştiinţelor Educaţiei. 

Proiectul Erasmus+ a fost iniţiat de Universitatea Klaipeda, 

Lituania, cu opt parteneri din diverse ţări europene. Acesta a 

început în luna septembrie 2016 şi se va finaliza în 31 august 

2018 şi are spre gestionare pentru întreg proiectul un buget de 

174.774 de euro, iar pentru partenerul sucevean a fost alocată 

suma de 13.821 de euro pentru activităţile de cercetare şi 

formare. Pentru informaţii despre activităţile proiectului puteţi 

accesa următorul link: 

http://fsed.usv.ro/index.php?option=com_content&view=article

&id=249&Itemid=135 sau puteţi folosi adresa de e-mail 

otiliac@usv.ro (responsabilul de proiect, Otilia Clipa, FSE). 



Prin derularea cu succes a activităţilor din cadrul proiectelor 

Erasmus+ pe care le coordonează şi prin buna colaborare între 

parteneri, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul USV 

dovedeşte că este un partener care poate aduce valoare adăugată 

proiectelor în care este implicată. Formarea profesorilor şi a 

formatorilor devine astfel nu numai un proces regional, ci şi 

unul european, iar profesorii din mediul preuniversitar şi 

universitar devin vectori de dezvoltare pentru comunitate.  
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83% dintre sucevenii intervievați în cadrul unui sondaj realizat 

de profesori ai Facultății de Silvicultură a Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava consideră oportună transformarea Parcului 

Șipote într-o zonă de agrement. 

Privind situația actuală a parcului, s-a remarcat un grad ridicat 

de nemulțumire a respondenților, doar 8,5% având o părere 

bună despre aspectul și serviciile oferite de Parcul Șipote. 

Sondajul realizat de universitarii Liviu Nichiforel, Ramona 

Scriban și Geanina Giorgiana Danea a fost realizat pe un 

eșantion de 305 suceveni, cu vârste de peste 20 de ani. 

Studiul a urmărit identificarea unor preferințe în ceea ce 

privește amenajarea Parcului Dendrologic Șipote, în contextul 

în care acesta a devenit un subiect de dezbatere politică și în 

mass-media. 

Studiul a fost publicat integral în revista Bucovina forestieră, 

revistă de silvicultură și științele mediului, la 

http://www.bucovina-forestiera.ro/article/03_danea_149_165/. 



De menționat că parcul Șipote este administrat de Direcția 

Silvică Suceava, prin Ocolul Silvic Pătrăuți 

Pe de altă parte, Primăria municipiului Suceava își propune de 

mult timp să amenajeze această suprafață de pădure, însă acest 

lucru până acum a rămas doar la stadiul de propunere din cauză 

că nu are drept de proprietate asupra pădurii. 

  

Mizeria din parc, principala nemulțumire 

Revenind la rezultatele studiului, cele mai mari nemulțumiri 

exprimate de participanții la sondaj sunt legate de prezența 

deșeurilor (79%), de aspectul neîngrijit al arborilor, arbuștilor și 

al vegetației (69%), însă nu trec neobservate aspectul aleilor și 

al băncilor (59%) sau prezența persoanelor fără adăpost care își 

duc existența în acest parc (46%). Printre alte nemulțumiri 

exprimate se numără lipsa surselor de apă potabilă, lipsa 

iluminatului pe traseele ce duc spre cetate și nu numai. Aspectul 

scărilor, în unele locuri prea abrupte, care prezintă un real 

pericol pe timp de iarnă, absența serviciilor de pază, sunt alte 

nemulțumiri ale sucevenilor. 

  

Ce soluții preferă sucevenii pentru modernizarea parcului 

Cât privește direcțiile de îmbunătățire a aspectului parcului, cei 

mai mulți dintre  respondenți, 55%, ar prefera amenajări ce ar 

presupune tăierea de până la 30% din pădure. 

Soluția de modernizare prin care nu s-ar interveni cu tăieri 

asupra pădurii a fost preferată de 41% dintre respondenți, doar 



4% dintre persoanele chestionate optând pentru investiții care ar 

presupune tăierea arborilor de pe o suprafață mai mare de 30% 

din suprafața actuală a parcului. 

Sucevenii vor investiții în parcul Șipote, cele mai dorite fiind 

cele de bază, care se referă la asigurarea unui minim de dotări 

pentru orice parc (coșuri de gunoi, corpuri de iluminat, bănci, 

alei și toalete publice). Crearea unor piste de bicicletă este 

următoarea preferință exprimată de 72% din respondenți, fiind 

prima în ordinea investițiilor menite să crească valoarea de 

recreere a parcului. 

  

Investiții pe care le vor sucevenii 

Crearea unor foișoare și a unor locuri de joacă pentru copii sunt 

următoarele investiții preferate de majoritatea respondenților, 

dar cu o pondere mai ridicată în rândul persoanelor vârstnice. 

Amplasarea unei tiroliane este ultima amenajare care depășește 

50% din preferințele respondenților, această investiție fiind însă 

selectată în special de persoanele cu vârste între 25 și 40 de ani 

(65%). În rândul amenajărilor care se regăsesc în preferințele a 

40-50% din respondenți găsim investiții în fântâni arteziene, un 

lac artificial, o zonă de agrement și un parc de distracție. 

Persoanele sub 25 de ani au selectat cu prioritate aceste 

investiții. Cele mai puține răspunsuri s-au înregistrat pentru 

investiții în amenajări pentru crearea de locuri de cazare (18%), 

a unei grădini zoologice (12%) și a unor drumuri de acces auto 

(11%). 

  



Sucevenii nu vor taxe de vizitare 

Analiza arată că 50% dintre respondenți nu sunt dispuși să 

plătească o taxă de vizitare în parc, 20% ar fi dispuși să 

plătească o taxă mai mică de 5 lei, iar 27% ar plăti o taxă între 5 

și 10 lei. Doar 8% dintre persoanele chestionate consideră 

posibilă perceperea unei taxe între 10 și 20 de lei.  
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Două universitare sucevene au fost recent numite în structurile 

Institutului Limbii Române, care are drept principal obiectiv 

promovarea limbii, culturii și civilizației românești în 

străinătate. Acestea sunt: prof. univ. dr. Rodica-Mărioara Nagy, 

Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, și prof. 

univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc, Președinta Comisiei pentru 

imaginea universității și cooperare internațională a Senatului 

USV.  

Aceste numiri, ce pot fi vizualizate pe site-ul Institutului Limbii 

Române, reprezintă  o nouă recunoaștere a activității și 

competențelor celor două cadre didactice universitare, titulare 

ale Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, precum și a 

calității deosebite a cercetării filologice din alma mater 

sucevensis.  
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