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Local 

Direcția de Sănătate Publică Suceava a comunicat, ieri, lista 

piscinelor din județul Suceava care îndeplinesc condițiile de 

funcționare prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 

1030/2009. 

Consilierul Bianca Bighiu, de la Compartimentul de relații cu 

publicul, din cadrul DSP Suceava, a precizat că acțiunea de control 

pentru verificarea respectării reglementărilor legale în vigoare în 

ceea ce privește conformitatea apelor de îmbăiere din zonele 

naturale neamenajate, amenajate și din bazinele de înot, piscine și 

ștranduri începe de astăzi și se va derula pe tot parcursul verii. 

Precizăm că potrivit legislației, unitățile care dețin piscine, 

ștranduri și bazine de înot au obligația de a verifica periodic 

calitatea apei de îmbăiere. DSP realizează aceste verificări, în baza 

unui contract de monitorizare. În cadrul verificării sunt recoltate 

probe de apă din piscine, ștranduri și bazine de înot pentru 

determinarea parametrilor microbiologici și fizico-chimici ai apei 

în vederea evaluării calității apei de îmbăiere, dar sunt controlate, 

de asemenea, produsele biocide utilizate la întreținerea piscinelor 

și bazinelor de înot, documentele privind starea de sănătate a 

personalului de deservire și dacă personalul a efectuat cursuri de 

igienă. 
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Legislația în domeniu impune ca administratorii piscinelor și 

bazinelor de înot să dețină registre în care să fie înscrise rezultatele 

buletinelor de analiză a apei, concentrațiile clorului rezidual liber, 

periodicitatea de primenire a apei și de dezinfecție a 

bazinelor/băilor, precum și modalitatea de dezinfecție a 

bazinelor/băilor, inclusiv substanțele dezinfectante folosite. 

Pe baza monitorizării, DSP atestă că 29 de piscine întrunesc 

condițiile de funcționare 

Totodată, unitățile care dețin piscine sau bazine de înot trebuie să 

fie dotate cu vestiare, grupuri sanitare și dușuri, separate pentru 

bărbați și femei, iar Regulamentul privind utilizarea 

piscinelor/bazinelor trebuie afișat într-o manieră vizibilă pentru 

cei care folosesc piscina/bazinul. 

Până la această oră, potrivit DSP, care a monitorizat apa de 

îmbăiere în baza contractelor de monitorizare, condițiile de 

funcționare sunt îndeplinite de 29 de piscine din județ: bazin înot 

interior – Universitatea Suceava; Bazin înot interior – Școala 

Gimnazială Nr. 3 Suceava; bazine înot exterioare și interioare – 

Baza de agrement „Nada Florilor” Fălticeni; bazin înot interior – 

Club Sportiv Gura Humorului; bazine interior și exterior – 

Complex agrement „Ariniș” Gura Humorului; ștrand (exterior) 

„Micul Delfin” Suceava, str. Mitocului – I.I. „Coca Mirela 

Cerasela”; ștrand (exterior) Suceava, str. Fagului – SC „Capitoliu 

Garden” SRL; piscină interioară - Pensiune „Popasul Domnesc” 

Voroneț, Gura Humorului; piscină interioară – Pensiune SC 

„Rodalpin Impex” SRL Câmpulung Moldovenesc; piscină 

interioară – Pensiune „Perla Brazilor” Frumosu; piscină interioară 

– Pensiune „Mario” SC ”Oniroxy” SRL Frumosu; piscină 



interioară – Complex „Călimani - Bradul” SC „Dorna Turism” SA 

Vatra Dornei; piscină interioară – Pensiune SC „Danotti Clas” 

SRL Dorna Arini; piscină interioară – Pensiune SC „Goldreich” 

SRL Cârlibaba (apă sărată); piscină interioară – Pensiune „La 

Bella Vista” SC „Class Decent” SRL Poiana Negri; piscină 

interioară – Pensiune SC „Cavana Travel” SRL Dorna Arini; 

piscină exterioară – Pensiune „Cris” PFA „Cruceanu T. Cristina” 

sat Cozănești, comuna Dorna Arini; piscină interioară – Hotel 

„Dorna” SC „Meridian Turism” SA Vatra Dornei; piscină 

interioară – Primăria Poiana Stampei; piscină interioară – 

Pensiune SC „Siady Stef” SRL Vatra Dornei; piscină interioară – 

Pensiune „Izvorul Bucovinei” SC „Certina Impex” SRL Șaru 

Dornei; piscină interioară – Pensiune SC „Poiana Izvoarelor” SRL 

Vatra Dornei; piscină exterioară – Complex „Ramiro” SC „Nicol 

Mit” SRL Suceava; piscină exterioară Șcheia – SC „Civica 

Construct” SRL Șcheia; piscină exterioară Șcheia – SC „Nataly 

Land” SRL Șcheia; piscină interioară – Pensiune SC „Casa 

Humor” SRL Gura Humorului; piscină interioară – Complex 

turistic „Voievod” SC „Voievod” SRL Sucevița; piscină 

exterioară Volovăț - I.I.”Mirăuță” Volovăț; piscină interioară 

„Conacul Domnesc”, Șcheia. 

 

_________ Despre ce înseamnă un curs 

de Retorică, cu Elisabeta, 

Andreea, Bogdan, Xenia, 

Mirela, Corina și Angela 
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_________ În cadrul proiectului ROSE MIRAGES FLSC, studenți Facultății 

de Litere și Științe ale Comunicării, specializarea Comunicare și 

Relații Publice, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, au 

terminat cu bine cursul de Retorică, prin intervenții live în care au 

exersat abilitățile de comunicare. 



Despre planurile de vacanță, studii și viitor, dar și despre petreceri, 

am vorbit la „Dimineți Animate”, cu Elisabeta, Andreea, Bogdan, 

Xenia, Mirela, Corina și Angela. 

Cu emoții și bucuria finalului de sesiune, studenții de la CRP au 

arătat că poți face orice și, mai important, au dobândit o unealtă în 

plus în pregătirea lor ca specialiști. 

V.I. 

Adomnicăi 

„English for hospitality”, 

proiect internațional în 

cadrul „Erasmus+” 

www.crainou.ro 

19.06.19 

Societate La Camera de Comerț și Industrie Suceava a avut loc, la finele 

săptămânii trecute, Conferința internațională „Gateway to CLIL”, 

eveniment de multiplicare desfășurat în cadrul Proiectului 

„Erasmus+” – „English for hospitality”. Potrivit prof. Elena 

Florentina Sfichi, manager de proiect, acesta din urmă s-a 

desfășurat în perioada 2017 – 2019, iar, în calitate de coordonator, 

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava a fost partener 

cu școli tehnologice din Europa, respectiv din Croația, Turcia, 

Italia, Grecia și Portugalia. „Principalul obiectiv al proiectului a 

constat în promovarea învățării integrate a disciplinelor de 

specialitate din domeniile turism și gastronomie, precum și a 

limbii engleze. Ne-am focusat pe situații concrete de învățare, iar 

copiii au comunicat în limba engleză. În cadrul proiectului au avut 

loc mobilități la școlile partenere, în total fiind implicați aproape 

400 de elevi care au dobândit competențe de comunicare în limba 

engleză”, a declarat prof. Elena Florentina Sfichi. 

Conferința internațională „Gateway to CLIL” și-a propus 

promovarea modelului „CLIL” care presupune comunicarea, în 

limba engleză, în cadrul orelor curs de la disciplinele de turism și 

gastronomie, „pentru a dezvolta aceste competențe la elevi”. 

Invitate la conferință au fost Lidia Acostoaie, inspector de proiecte 

educaționale, de la Inspectoratul Școlar Județean, iar de la 



Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică a 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava au participat prof. univ. 

dr. Carmen Năstase (decan), conf. univ. dr. Marian Lupan 

(prodecan) și conf. univ. dr. Angela Albu. Un moment deosebit a 

fost cel prilejuit de prezența prof. Diego Varela Pedreira, de la 

Universitatea Corunia (Spania), care a susținut, printr-o 

transmisiune în flux live EUROSCI Network, prelegerea 

„Importanța învățării integrate a conținuturilor la disciplinele de 

specialitate și a limbii engleze la liceu și la universitate, pentru a 

face față provocărilor pieței internaționale a muncii”. 

Manifestarea a inclus workshopuri care au dezvoltat tematica 

„CLIL”, acestea fiind coordonate de prof. dr. Iuliana Suciu de la 

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni, prof. Daniela 

Rotar, de la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava și prof. Alina Crețu, de la Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Suceava. La Conferința internațională „Gateway to CLIL” 

au luat parte cadre didactice și elevi de la unitățile de învățământ 

din județ, cât și de la cele din Europa. „Rezultatele proiectului au 

constat în două produse intelectuale promovate în cadrul 

conferinței. Este vorba despre un canal youtube English for 

Tourism and Hospitality Industry, pe care se regăsesc 131 de lecții 

video filmate în cadrul școlilor partenere și care constituie resurse 

educaționale extrem de valoroase în activitatea didactică. De 

asemenea, promovat a fost un ghid de bune practici intitulat 

English for Tourism and Gastronomy Industry, care conține, de 

asemenea, exemple de bună practică de pe parcursul celor 2 ani de 

proiect”, a explicat prof. Elena Florentina Sfichi, manager de 

proiect. 
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Sport local 

 

Timp de două zile, stadionul municipal „Nicolae Dobrin” din 

Pitești a fost gazda Campionatului Național de Atletism pentru 

tineret, sportivi sub 23 de ani, competiție la care au fost prezenți 

la start și mai mulți atleți din județul Suceava, de la Clubul Sportiv 

Universitar din Suceava, Clubul Sportiv Municipal Suceava și 

Clubul Sportiv Municipal Rarăul din Câmpulung Moldovenesc. 

Pe o căldură sufocantă, organizatorii competiției au fost nevoiți să 

decaleze orele dintre cele două sesiuni de concurs, în ambele zile. 

În probele de aruncări, atleții de la Clubul Sportiv Universitar din 

Suceava, pregătiți de antrenorul Ioan Zamfirache, au reușit să urce 

de trei ori pe podium, cu o medalie de aur și două medalii de argint. 

Aflat de anul trecut la clubul universitar și student în anul doi la 

Facultatea de Educație Fizică și Sport, moldoveanul Ștefan Mura 

a reușit să câștige titlul de campion național al României la tineret, 

în proba de aruncare a discului, cu 54,67 de metri. Cu un record 

personal de 57 de metri, Ștefan Mura se pregătește pentru 

Campionatul European de tineret, ce va avea loc în perioada 11-

14 iulie, în Suedia. Al doilea sportiv antrenat de Ioan Zamfirache 

la CSU Suceava este Marius Musteață, student tot în anul doi la 

Facultatea de Educație Fizică și Sport. Atletul universitar a reușit 

să câștige medalia de argint în proba de aruncare a discului, cu 

50,82 de metri. Marius Musteață a reușit să urce pe podium și-n 

proba de aruncare a greutății, unde a luat tot argint cu 18,86 de 

metri, el având în prezent al șaselea rezultat pe Europa la tineret. 

„Ambii sportivi au avut o comportare bună la aceste naționale de 

tineret și sper să facă o figură frumoasă la Campionatul European 

de Tineret din Suedia. Mulțumim partenerilor de nădejde fără de 

care n-am putea să ne pregătim așa cum ne dorim și să ținem 

sportivii aici, la CSU, conducerii Universității <Ștefan cel Mare> 



Suceava, rectorului Valentin Popa și decanului Facultății de 

Educație Fizică și Sport, Petru Ghervan”, a declarat antrenorul 

Ioan Zamfirache. 

Trei atlete din Câmpulung, junioare II, legitimate la CSM Suceava 

– CSM Rarăul, au câștigat medalii, deși au concurat cu adversare 

și cu șase ani mai mari 

La Campionatul Național de Atletism pentru tineret au alergat și 

trei sportive pregătite de antrenoarea Erzilia Țâmpău, ce au dublă 

legitimare CSM Suceava – CSM Rarăul Câmpulung 

Moldovenesc. Deși sunt încă junioare II, două dintre ele în primul 

an la această categorie de vârstă, cele trei atlete au reușit să urce 

pe podium, chiar dacă-n concurs au fost adversare și cu șase ani 

mai mari. Astfel, Talida Sfarghiu a obținut argintul în proba de 

1500 de metri, cu 4,26 secunde și are în acest sezon al patrulea 

timp în această probă la nivel european la junioare. Colega sa 

Mădălina Sîrbu a alergat în proba de 5000 de metri și a câștigat 

medalia de argint, cu timpul de 17.30, cu care și-a doborât recordul 

personal cu 20 de secunde. Mădălina mai are nevoie de 15 secunde 

pentru a-și face baremul pentru Campionatul European de juniori 

I. A treia sportivă din Câmpulung Moldovenesc, Antonia 

Bodnariuc, a obținut medalia de bronz în proba de 800 de metri, 

cu timpul de 2,15 minute. 

Talida Sfarghiu și Antonia Bodnariuc au realizat în acest an 

baremul pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European, ce va 

avea loc pe finalul lunii iulie în Azerbaidjan. 

„Fetele noastre au avut un început foarte bun în acest sezon și au 

continuat pe aceeași linie și la Campionatul Național de Tineret, 

unde au concurat alături de atlete ce sunt și cu șase ani mai mari. 



Mulțumim pentru sprijin clubului CSM Suceava, Primăriei 

Câmpulung Moldovenesc, Consiliului Local, domnului primar 

Mihăiță Negură și tuturor celor ce sunt alături de noi”, a explicat 

antrenoarea Erzilia Țâmpău.     

Cele trei atlete, dar și alți sportivi din județ vor lua startul la finalul 

săptămânii la Campionatul Național de Atletism pentru juniori I 

de la Pitești, la finalul lunii fiind și Campionatul Balcanic de 

juniori I, la Cluj. 

 

Adi Pîrgaru Handbalul juvenil sucevean 

are resurse 
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_________ Handbalul sucevean a supraviețuit dintotdeauna datorită școlii 

juvenile formată la Liceul cu Program Sportiv. Singura echipă din 

istoria sportului sucevean care a ajuns într-o finală de Cupă 

Europeană (Cupa Challenge), CSU, a avut în componență în 

majoritate covârșitoare doar jucători suceveni. Și în ultimii ani, 

formația de Ligă Națională s-a bazat tot pe „tinerii” din perioada 

de glorie a juniorilor de atunci, Adi Chiruț, Iulian Andrei, Ion 

Tcaciuc, Bogdan Șoldănescu, Cristian Adomnicăi, Florin 

Ciubotariu, juniori care au câștigat tot ce se putea câștiga la nivelul 

lor. 

Au mai urmat perioade bune când handbalul juvenil masculin 

sucevean a scos capul în finala națională, dar nu au mai apărut 

„vârfuri” care să facă pasul spre seniori sau, în orice caz, nu aici la 

Suceava. În prezent, echipa de seniori a retrogradat, tinereii de 

atunci, „veteranii” din prezent au obosit și ei și se așteaptă un nou 

val. Ultima generație de juniori de la LPS Suceava s-a călit în 

sezonul trecut al Diviziei A, dar cei mai buni jucători promovați 

aici, Lăzurcă, Alupoaie, Cozoroci sau Pintilei, nu au încă „vână” 

de meciuri tari în primul eșalon valoric. Pe ei se poate merge, 



pentru că fac față provocărilor de eșalon secund și pot progresa la 

capitolul fizic, esențial în handbalul actual. 

Totuși, pe lângă ei trebuie să mai apară ceva jucători mai „copți”, 

dar tot de perspectivă, jucători care au de unde să crească și care 

ar putea forma o echipă competitivă. Nu este simplu deloc de creat 

o grupare similară celei care lua medalia de bronz în Liga 

Națională în 2011, pentru că atunci exista omogenitate, dorință de 

victorie pe lângă talent și dăruire, dar și un sistem de finanțare bun 

care a combinat cu succes factorul oficial local și factorul privat. 

Fără o susținere serioasă nu se poate face performanță în sport. 

Au apărut ceva premise pozitive odată cu preluarea echipei CSU 

de către Universitatea „Ștefan cel Mare”, însă capitolul finanțare 

este cel mai important. Dacă ai ce să oferi unui tânăr jucător, pe 

lângă șansa de a urma studii de specialitate la Suceava, atunci 

există posibilitatea creării unei echipe care să ajungă acolo unde a 

fost odinioară când revoluționa handbalul românesc cu jocul ei în 

viteză. 

Există resurse în handbalul sucevean, lucru demonstrat de locul 6 

ocupat de echipa de juniori I a LPS Suceava în finala națională, 

dar mai ales de echipele de juniori III și IV ale CSU care au cucerit 

medalia de aur, respectiv de argint. Până vor crește totuși cei mici, 

mai sunt multe de făcut. 

_________ Țara Dornelor va deveni a 

cincea destinație de 

ecoturism din România și 

singura de acest fel din 

Bucovina 

www.crainou.ro 
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_________ Țara Dornelor va deveni a cincea destinație de ecoturism din 

România și singura de acest fel din Bucovina. Anunțul a fost făcut 

la sărbătorirea a 15 ani de activitate a Parcului Național Călimani 

de Monica David, specialist în comunicare al Asociației de 

Ecoturism Țara Dornelor. 



Administrația Parcului Național Călimani (APNC), împreună cu 

Asociația de Ecoturism Țara Dornelor (AETD), a organizat 

sâmbătă, 15 iunie a.c., Ziua Parcului Național Călimani, la Centrul 

de Vizitare din comuna Șaru Dornei, județul Suceava. 

Evenimentul a făcut parte din proiectul „Pași mici către comunități 

verzi” – programul Spații Verzi, finanțat de MOL România și 

Fundația pentru Parteneriat. 

Aniversarea Parcului Național Călimani din acest an a reprezentat 

un moment de bilanț al celor 15 ani de administrație de parc 

național, prezentați în 15 puncte de directorul instituției, Basarab 

Bîrlădeanu. Câteva dintre realizările celor 15 ani, prezentate de 

domnul Bîrlădeanu în cadrul conferinței de presă organizate de 

Ziua Parcului Național Călimani, se referă la: > activitățile de 

educație-conștientizare-vizitare, cu 1800 de voluntari și 35.000 

elevi implicați în acțiunile APNC, 30.000 vizitatori în Centrul de 

Vizitare, 250.000 vizitatori în Călimani > cercetare – peste 2000 

de specii de plante și animale inventariate până în prezent > 

fonduri europene atrase – peste 2 milioane de euro – prin proiecte 

elaborate și derulate de echipa APNC, în colaborare cu ONG-uri 

și universități de renume din țară > dezvoltarea infrastructurii: 1 

centru de vizitare, 2 puncte de informare, 5 poteci tematice, 1 

pepinieră educativă, 1 căsuță tradițională, 5 locuri de campare. 

„Ce ne dorim în continuare? O arie protejată veșnic verde, vie, în 

beneficiul științei, al comunităților locale și al vizitatorilor. Astăzi, 

la aniversarea celor 15 ani de administrație de Parc Național, noi, 

echipa APNC mulțumim RNP Romsilva și tuturor colaboratorilor 

noștri de plan local, regional și național”, a declarat directorul 

APNC la finalul prezentării raportului de activitate. 



Organizatorii evenimentului și-au propus ca prin acțiunile din 

acest an de Ziua Parcului Național Călimani să îndrepte atenția 

participanților către valoarea lemnului în ecosistemul natural al 

zonei și în rândul comunității din Țara Dornelor care-l utilizează, 

de sute de ani, ca mijloc de susținere a traiului. 

În acest sens au organizat concursuri tematice, precum Fire Starter, 

Wood Puzzle, Ghicește vârsta arborelui, sau Decojit lemn cu 

beleușul (unealtă din lemn și fier folosită în trecut pentru decojirea 

lemnului), care au pus la mare încercare abilitățile celor 85 de 

concurenți, cu vârste cuprinse 8 și 15 ani, legate de îndemânare, 

perspicacitate, viteză și coordonare prin muncă în echipă. 

Totodată, alături de invitați, au inaugurat Poteca Educativă, prin 

organizarea de tururi ghidate pe tot parcursul zilei, care au 

dezvăluit informații despre formarea unei păduri și despre specii 

de arbori precum pin, molid, plop, direct de la ghid sau prin 

intermediul panourilor cu informații accesibile prin scanarea unui 

QR-code. 

Pepiniera educativă cu plantule de molid a fost și ea inaugurată, 

iar elevii școlilor Gimnaziale Neagra-Șarului – Șaru Dornei și 

Panaci au fost premiați pentru activitatea de plantare realizată pe 

24 mai în curtea Centrului de Vizitare al Parcului Național 

Călimani. 

Ei sunt elevii care au făcut acei pași mici, dar foarte importanți, 

pentru comunitățile verzi de mâine. Pe durata a doi ani aceștia vor 

avea grijă de pepiniera de molid pentru ca, mai apoi, să facă 

transferul puieților ajunși la maturitatea necesară într-un loc pe 

care îl doresc mai verde și mai frumos. 



De la Ziua Parcului Național Călimani nu au lipsit nici turele 

călare, asigurate de partenerii evenimentului, „Turism ecvestru – 

Călare prin Călimani”, ateliere de sculptură în lemn coordonate de 

artizanul local din comuna Dorna Arini, profesorul Mihai Vleju, 

precum și muzica electronică și hip-hop cu influențe din folclorul 

românesc, foarte apreciate de cei prezenți. 

Legătura dintre lemn și comunitate la nivel spiritual, material și 

cultural, abordări prezente și viitoare, a fost prezentată de domnul 

profesor Marcel Flocea, de la Facultatea de Silvicultură din cadrul 

Universității Ștefan cel Mare Suceava. 

Nu în ultimul rând, cu ocazia evenimentului aniversar, AETD a 

anunțat că „Țara Dornelor este pe cale să devină a cincea destinație 

de ecoturism din România și singura de acest fel din Bucovina. „Și 

dacă e Ziua Parcului Național Călimani, e ziua veștilor bune! 

Pentru că anul trecut, în același cadru festiv, lansam Pactul pentru 

Țara Dornelor, un parteneriat extins la nivel local, care include 

reprezentanții administrațiilor publice locale (cele 10 UAT-uri din 

destinație), ai ariei protejate (APNC), ai sectorului privat și ai 

entităților culturale și de învățământ din zonă. Semnatarii acestui 

document și-au luat atunci angajamentul de a sprijini demersul 

Asociației de Ecoturism Țara Dornelor de a obține recunoașterea 

oficială a Țării Dornelor ca destinație de ecoturism. Acest lucru s-

a și întâmplat! Drept dovadă, astăzi, la un an distanță, suntem 

bucuroși să anunțăm faptul că Țara Dornelor este pe cale să devină 

a cincea destinație de ecoturism din România, și singura de acest 

fel din Bucovina, recunoscută ca atare de către Autoritatea 

Națională pentru Turism, cu beneficii în dezvoltarea economică a 



zonei”, a declarat specialistul în relații publice al Asociației, 

Monica David. (N.B.) 

Florin 

Antonescu 
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_________ Sub egida Regiei Naționale a Pădurilor, Romsilva, Ziua 

Europeană a Parcurilor (24 mai) a fost marcată anul acesta printr-

un eveniment științific sub genericul „Comorile noastre naturale”, 

pentru a sublinia „importanța conservării biodiversității și a 

protejării patrimoniului natural”. Evenimentul a avut loc la 

Centrul de Vizitare a Parcului Național Munții Măcinului din 

comuna Greci, județul Tulcea. Au participat Gheorghe Mihăilescu 

– directorul general al Romsilva, Adi Croitoru – președintele 

Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Lucian Furdui 

– prefectul județului Tulcea, Vasile Cristea – președintele 

Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii a Academiei 

Române, reprezentanți ai autorităților locale, directori ai parcurilor 

naționale și naturale, alți specialiști în arii naturale protejate. 

[…] 

Pădurile străvechi și seculare de fag din Carpați și din alte regiuni 

ale Europei au făcut obiectul întâlnirii Comitetului Comun de 

Management al Sitului Patrimoniului Mondial Natural UNESCO, 

organizate de Ministerul Apelor și Pădurilor cu sprijinul RNP 

Romsilva la Suceava. Evenimentul a avut o semnificație deosebită 

deoarece în acest an România coordonează activitățile statelor care 

au făgete în acest sit. Au participat specialiști în domeniu din 

Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Italia, Slovenia, 

Spania, Ucraina, Germania, Slovacia, România și de la Uniunea 

Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN). Au fost 

discutate probleme curente pentru pregătirea celei de-a patruzeci 



și treia întâlniri a Comitetului Patrimoniului Mondial al UNESCO, 

care va avea loc la Baku, 

Azerbaidjan, în iulie 2019. 

În context, RNP Romsilva le-a prezentat oportunități de carieră în 

domeniu studenților la Facultatea de Silvicultură a Universității 

„Ștefan cel Mare”. La rândul său, ministrul apelor și pădurilor, 

Ioan Deneș, i-a încurajat pe studenți în această direcție și i-a 

felicitat pe profesori pentru nivelul ridicat de educație și formare 

pe care îl asigură. 

Tot în județul Suceava au fost inspectate investițiile derulate de 

Ministerul Apelor și Pădurilor în domeniul apelor, prin proiecte 

care vizează siguranța barajului priză Mihoveni, regularizarea și 

apărarea de maluri a râului Moldova la Drăgușeni, amenajarea 

Bistriței și afluenților pe sectorul Iacobeni-Sabasa, regularizare și 

îndiguirea pârâului Seaca la Boroaia, consolidarea digului pe 

malul stâng al pârâului Râșca la Bogdănești, amenajarea pârâului 

Humor la Gura Humorului.[…] 

 


