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Într-un studiu publicat în prestigioasa revistă Science Advances, 

un grup de șase cercetători, printre care și Olivier Bouriaud, 

cercetător de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a 

evidențiat schimbări importante în creșterea arborilor din 

pădurile temperate și boreale generate de creșteri relativ scăzute 

ale temperaturii medii, anunță instituția academică suceveană. 

Olivier Bouriaud este, din toamna anului trecut, primul cetățean 

francez cercetător titular la USV fiind doctor al Școlii Naționale 

de Inginerie Rurară, a Apelor și Pădurilor, Nancy (Franța), având 

un post-doctorat la Centrul de Silvicultură Canadian, fiind autor 

a numeroase lucrări științifice în reviste prestigioase ce au atras 

peste 2000 de citări. 

În cadrul acestei cercetări au fost analizate pentru prima dată 

creșterile la arbori din peste 2500 de locații diferite răspândite pe 

întreg globul pământesc (America de Nord, Amercia de Sud, 

Asia Centrală, Europa și Noua Zeelandă). 

Pentru fiecare dintre aceste locații, creșterile arborilor au fost 

analizate în corelație cu variațiile sezoniere ale climatului pe 

două perioade diferite: 1930-1960 și 1960-1990. 

 

Cercetarea întreprinsă stârnește un interes deosebit prin 



boreale 

 

rezultatele obținute 

Dincolo de amploarea studiului, cercetarea întreprinsă stârnește 

un interes deosebit prin rezultatele obținute. 

Astfel, comparația creșterilor inelelor anuale în cele două 

perioade arată că în a doua perioadă arborii au suferit mai mult 

de secetă decât în prima perioadă.  

În zonele boreale din Eurasia și America de Nord, dar și pe 

platourile de înaltă altitudine din Alpi, Patagonia și Tibet, 

încălzirea climatului a fost peste medie. În schimb, precipitațiile 

au rămas mai mult sau mai puțin la același nivel. 

Prin urmare, arborii au evaporat mai multă apă și creșterile lor 

arată că arborii au suferit de secetă din ce în ce mai frecvent în a 

doua perioadă. 

Acest studiu realizat la scară mare arată că o schimbare minoră 

în datele climatice de bază are deja un efect major asupra 

creșterii arborilor din pădurile temperate și boreale. 

Astfel, o creștere a temperaturii medii de doar 0,5 grade Celsius 

a făcut ca factorul de stres principal pentru aproape 9 milioane 

kilometri pătrați de pădure să nu mai fie temperatura scăzută a 

zonei, ci cantitatea de apă disponibilă. 

Studiul intitulat „Redistribuirea vectorilor climatici ai creșterilor 

la arbori în secolul XX” a fost publicat pe 16 ianuarie 2019 în 

prestigioasa revistă Science Advances, cu un factor de impact ISI 

de 11,5. 
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La o săptămână distanță, prim-divizionarele CSM Focșani și 

CSU Suceava s-au reîntâlnit pentru un joc de verificare, în 

aceeași locație, sala „Orizont” din Bacău. Față de primul meci, 

CSU Suceava i-a avut în plus pe Dragnea și Andrei, în timp ce 

Focșaniul nu a contat pe aportul lui Țuțu, dar l-a avut pe 

Tevzadze. Prima repriză a fost dominată de echipa vrânceană 

pregătită de Sandu Iacob, care a condus la un moment dat și la 5 



goluri, antrenorul focșănenilor încercând în mai multe rânduri 

atacul supranumeric, cu 7 jucători de câmp. Sucevenii, antrenați 

de Adi Chiruț, au revenit în repriza secundă, când au reușit să și 

egaleze la 23, la jumătatea părții secunde, dar CSM Focșani a 

fost mai precisă pe faza de atac în final și s-a impus la două 

goluri. 

CSM Focșani – CSU Suceava 30-28 (18-14) 

CSM Focșani: Cloșcă, Marocico, Tevzadze – Pătru 7 goluri, 

Miroiu 5, Mocanu 4, Năstăsie 4, Hagiu 3, Popovici 2, Ragea 1, 

Hrimiuc 1, Grămătic 1, Eros 1, Sladic 1, Rață, S. Rotaru, Popa. 

Antrenor: Sandu Iacob. 

CSU Suceava: Erhan 1 gol, Duman, Andrei – Tîrzioru 6, Lupu 5, 

Ionescu 3, Dragnea 3, Adomnicăi 3, Ciubotariu 2, Costea 2, 

Lakovic, 1, Șoldănescu 1, Sandu 1, Golubovic, Oancea. 

Antrenor: Adrian Chiruț. 

„Acest al doilea meci amical cu vrâncenii a fost mai atre decât 

primul. Se vede că jucătorii noștri resimt un pic oboseala 

antrenamentelor fizice, dar nu s-au mișcat deloc rău. Față de 

primul joc am încercat noi formule de echipă și am verificat 

anumite situații de joc. L-am folosit pentru prima oară pe 

Dragnea, pe postul de coordonator și cred că este un handbalist 

de valoare care ne poate ajuta” a declarat antrenorul echipei CSU 

Suceava, Adrian Chiruț. 
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Ambele echipe de handbal masculin ale CSU Suceava au 

disputat meciuri de pregătire la finele săptămânii trecute. Dacă 

formația de Ligă Națională a avut din nou ca adversară gruparea 

CSM Focșani, gruparea de Divizie A a jucat două partide 

amicale, una cu CSM 2 Bacău și una cu juniorii I de la LPS 

Suceava. 
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Cea de-a VI-a ediție a Simpozionului național „Valori naționale 

în creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania” s-a 

desfășurat, în zilele de 18 și 19 ianuarie, la Suceava. 

Manifestarea a fost organizată de Asociația Școlară Suceveană 

pentru Educație și Dezvoltare și Fundația „Mitropolitul 

Bartolomeu” Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava, Inspectoratul Școlar al Județului 

Suceava, Protopopiatul Suceava I, Mănăstirea Dragomirna, 

Parohia Șcheia I și Asociația Miseno. 

Vineri, 18 ianuarie, de la ora 9.30, în Sala Auditorium „Joseph 

Schmidt” a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a avut 

loc deschiderea simpozionului. 

Programul evenimentului a cuprins: In Memoriam – prof. univ. 

dr. Aurel Sasu, conferințe, lansare de carte, un moment muzical 

și decernarea Marelui Premiu „Mitropolitul Bartolomeu Valeriu 

Anania”. Moderatorul manifestării a fost asistent univ. dr. Gina 



Puică. 

De asemenea, sâmbătă, 19 ianuarie a.c., de la ora 11.00, la 

Mănăstirea Dragomirna a avut loc o slujbă de pomenire a 

Părintelui Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania ce a fost 

oficiată de ÎPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților 

împreună cu un sobor de preoți.  
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Simpozionul Naţional „Valori Naţionale în creaţia Mitropolitului 

Bartolomeu Valeriu Anania”, ediţia a VI-a, a debutat ieri, 18 

ianuarie, la Sala Auditorium „Joseph Schmidt” de la USV. În 

deschidere s-a intonat Imnul USV, urmat de o scurtă rugăciune şi 

un moment de reculegere în memoria prof. univ. dr. Aurel Sasu. 

La eveniment, în cele două zile de desfăşurare, 18 – 19 ianuarie, 

participă, după cum a spus moderatoarea simpozionului, asistent 

univ. dr. Gina Puică de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava, personalităţi venite de la Alba Iulia, Bucureşti, Cluj, 

Galaţi, Iaşi, Timişoara şi, desigur, Suceava. Moderatoarea 

evenimentului, asistent univ. dr. Gina Puică, a spus în 

deschidere: „Ne bucurăm să vă primim în incinta acestui minunat 

Auditorium «Joseph Schmidt», unde sperăm că veţi petrece 

câteva ore de delicii spirituale”, după care i-a dat cuvântul prof. 

univ. dr. Mircea A. Diaconu, prorector la USV, care, printre 

altele, a apreciat că „această continuitate în a-l sluji pe 

Mitropolitul Bartolomeu Anania este de fapt şi un privilegiu pe 

care noi îl putem avea de a rămâne prezenţi în fapte de cultură. 

Sper să fie o întâlnire profitabilă pentru toată lumea, să puteţi 

comunica, să aflaţi lucruri noi şi să plecaţi cu sentimentul că 



binele învinge”. 

  

„E o rânduială, totu-i rânduit...” 

Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al 

Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, a amintit că Simpozionul 

Naţional „Valori Naţionale în creaţia Mitropolitului Bartolomeu 

Valeriu Anania” a pornit, acum şase ani, de la o mână de oameni 

fascinaţi că l-au descoperit pe Părintele Mitropolit Bartolomeu, 

în primul rând prin predici, apoi l-au cunoscut pe scriitorul 

Valeriu Anania. „Acestor oameni li s-au adăugat şi alţii, mai de 

departe, mai apropiaţi, cunoscuţi, specialişti sau simpli 

simpatizanţi, fie ai sacerdotului Bartolomeu, fie ai scriitorului”, a 

adăugat Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. 

Însă, dincolo de aceste explicaţii cu privire la „naşterea” 

Simpozionului Naţional „Valori Naţionale în creaţia 

Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, Preasfinţitul Părinte 

Damaschin Dorneanul a completat că ar trebui să punem 

evenimentul de la Suceava şi sub semnul „proniei, voia lui 

Dumnezeu, care nu ţine neapărat cont de conjuncturi, de spaţiu 

sau de timp.... Sau aşa cum îi plăcea Părintelui Mitropolit 

Bartolomeu să spună: «e o rânduială, totu-i rânduit...», un cuvânt 

plin de miez pe care el l-a preluat de la mama sa, Ana 

Mărgăritescu, şi l-a dus mai departe”. 

  

O personalitate autentică 

Invitat la ediţia din acest an a simpozionului, Teodor Baconschi, 

ambasador, dr. în antropologie religioasă, le-a vorbit celor 



prezenţi despre experienţa personală pe care a trăi-o alături de 

Mitropolitul Bartolomeu Anania, punând accent pe câteva 

trăsături ale Mitropolitului: „era o prezenţă care se putea lipsi 

oricând, ca orice personalitate autentică, de  zorzoanele unor 

titulaturi, funcţii trecătoare... era atât de mult Valeriu Anania, 

pregnanţa anatomică, fizionomică, extraordinara lui putere de a 

ocupa un spaţiu, combinată cu dezinvoltura omului de cultură, un 

pur produs interbelic, al elitei interbelice, şi care stă aşezat pe o 

cultură clasică, teologică, patristică, modernă, la fel de solidă, la 

fel de profund asimilată, un om care se simţea contemporan cu 

modelele lui din tinereţe, în primul rând cele adunate în jurul 

gândirii lui Crainic, şi care nu avea nevoie de patalamale sau 

recunoaşteri imediate pentru a-şi da seama că se află în compania 

celor mai buni. În toată această conştiinţă de sine, conştiinţa 

propriei valori, care era dublată şi de o discretă autoironie şi de o 

permanentă demnitate amuzată şi concesivă în faţa prostiei sau a 

răutăţii, el era pentru mine un om în primul rând apropiat”. 

  

A lăsat prin testament să-i fie dusă memoria mai departe 

Anul acesta se împlinesc opt ani de când Părintele Mitropolit 

Bartolomeu Anania a fost chemat la Domnul. Părintele 

Mitropolit a fost un distins om de cultură, un apărător statornic al 

tradiţiei ortodoxe româneşti, un înflăcărat patriot român şi un 

adevărat mărturisitor şi apărător al ortodoxiei în temniţele 

comuniste. Din 1993 şi până în 2011 a fost Arhiepiscop al 

Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. În 2006 a devenit 

primul mitropolit al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi 

Maramureşului. Una dintre dorinţele Înaltpreasfinţiei sale, lăsată 



în testament, a fost şi aceea de a-i fi dusă memoria mai departe. 

Manifestarea se va încheia sâmbătă, 19 ianuarie, la Mănăstirea 

Dragomirna, cu Slujba de Pomenire a Părintelui Mitropolit 

Bartolomeu Anania şi a prof. univ. Aurel Sasu, împreună cu 

Slujba de Pomenire a Părintelui Mitropolit Anastasie Crimca, 

ctitorul Mănăstirii Dragomirna. Slujba va fi oficiată, la ora 11.00, 

de Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al 

Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, împreună cu un sobor de 

preoţi. 
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Sucevenii de toate vârstele, dar în special copiii, vor avea ocazia 

ca în primăvară să-i cunoască pe celebrii ştrumfi, care vor veni la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, cu sprijinul Delegaţiei 

Generale Valonia-Bruxelles la Bucureşti. Șeful Delegaţiei, Eric 

Poppe, a declarat, joi, la Suceava, că printre proiectele acestei 

misiuni diplomatice la Bucureşti se numără şi promovarea 

artiştilor belgieni, în ţările francofone. El a arătat că puţină lume 

ştie că celebrii omuleţi albaştri au fost creaţi în 1958 de 

desenatorul belgian Pierre Culliford, care semna sub 

pseudonimul Peyo, iniţial ca personaje secundare în revista sa de 

benzi desenate. Ștrumfii au împlinit anul trecut 60 de ani şi 

Belgia i-a sărbătorit printr-o expoziţie care oferă vizitatorilor 

ocazia de a vizita satul omuleţilor albaştri sau de a se aventura, 

cu ajutorul realităţii virtuale, într-o confruntare împotriva 

maleficului Gargamel. Expoziţia Smurf Experience este deschisă 

până în data de 27 ianuarie a.c. la Bruxelles, dar va poposi şi la 

USV. 



Eric Poppe a afirmat că intenţia sa este ca expoziţia să fie 

deschisă la Suceava de Ziua Internaţională a Francofoniei, 20 

martie, dar să rămână aici şi în perioada în care în şcoli se 

desfăşoară „Săptămâna Școala altfel”, pentru a fi vizitată de cât 

mai mulţi copii. 

Pentru Belgia, ştrumfii sunt un simbol unificator, alături de 

ciocolată, napolitane, bere şi echipa naţională de fotbal. Ei fac 

parte din patrimoniul cultural belgian, potrivit diplomatului Eric 

Poppe. 
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Aflată în perioada de pregătire de iarnă, echipa de handbal 

seniori a Clubului Sportiv Universitar din Suceava a disputat 

sâmbătă al doilea meci test în compania colegilor din Liga 

Naţională de la CSM Focşani. Disputat tot la Bacău, ca şi acum o 

săptămână, meciul a fost câştigat de elevii lui Sandu Iacob cu 

scorul de 30 – 28. În această întâlnire, antrenorul sucevenilor, 

Adrian Chiruţ, n-a putut conta pe mai mulţi jucători importanţi, 

ce se află la recuperare după accidentări sau operaţii, precum 

Burlacu, Olariu, Petrea sau Baican. Totuşi, noul venit Dorin 

Dragnea a debutat într-un meci în tricoul universitar şi a reuşit să 

înscrie trei goluri, într-o partidă în care scorul a contat mai puţin. 

Prima repriză a aparţinut focşănenilor, care au avut şi cinci goluri 

avans, iar la pauză au condus cu 18 – 14. În partea a doua, 

Universitatea Suceava a jucat mai bine, a reuşit să egaleze la 23, 

dar pe final de joc elevii lui Sandu Iacob au fost mai eficienţi la 

finalizare şi s-au impus la două goluri, după ce în primul meci au 



câştigat după loviturile de departajare. 

CSU Suceava a abordat acest meci cu un lot format din jucătorii: 

Erhan (1 gol), Duman, Andrei – portari, Tîrzioru (6), Lupu (5), 

Ionescu (3), Dragnea (3), Adomnicăi (3), Ciubotariu (2), Costea 

(2), Lakovic (1), Şoldănescu (1), Sandu (1), Golubovic şi 

Oancea. 
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Echipa antrenată de Adi Chiruț a cedat în fața vrâncenilor, cu 

scorul de 28-30 (14-18), într-un meci de pregătire desfășurat 

sâmbătă, la Bacău. Dorin Dragnea a debutat în tricoul 

universitarilor cu ocazia acestui joc . 

Tîrzioru și compania vor susține un ultim test înainte de reluarea 

campionatului la mijlocul acestei săptămâni, în compania echipei 

a doua. În primul meci oficial din acest an, CSU Suceava va 

înfrunta miercuri, 30 ianuarie, cu începere de la ora 18.00, în sala 

„Dumitru Bernicu”, formația Potaissa Turda. 

 


