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În perioada 18-20 iunie, la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava (USV) s-a desfășurat cea de-

a III-a ediție a Târgului Internațional de 

Inventică și Educație Creativă pentru Tineret - 

ICE-USV (Innovation and Creative Education), 

care s-a bucurat de un interes deosebit din partea 

tinerilor cercetători, fiind prezentat un număr 

record de 72 de invenții din șase țări. 

Potrivit USV, în cadrul salonului au participat 

tineri cercetători, doctoranzi și studenți 

reprezentând importante centre de cercetare și 

inventică din România (Universitatea Tehnica 

din Cluj-Napoca; Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” Iași; Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

Timișoara; Academia Forțelor Terestre Sibiu; 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 

Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială 

Durabilă, sucursala din Cluj-Napoca; Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică 

Tehnică Iași; Universitatea din Suceava). 

Aceștia au prezentat 45 de invenții, la care s-au 

adăugat 27 de invenții reprezentând 12 instituții 



din Canada, Coreea de Sud, Polonia, Turcia și 

Republica Moldova. 

„Evenimentul expozițional a vizat sporirea 

interesului tinerei generații pentru inovare în 

toate domeniile cunoașterii, stabilirea unor punți 

de legătură între tineri cu preocupări comune, 

punerea în valoare a elementelor de inovare și 

inventică ce au ca autori tinerii cercetători”, au 

arătat reprezentanții USV prin intermediul unui 

comunicat de presă. 

  

11 medalii de aur 

Pe durata evenimentului, tinerii cercetători au 

luat parte și la o sesiune de prezentări 10-

InSTED (10 minutes about Innovation in 

Science, Technology, Engineering and Design), 

în cadrul căreia au susținut prelegeri cercetătorul 

Cristian Presură, din cadrul Philips Research 

Eindhoven, profesorul Mihai Dimian, prorector 

cu activitatea științifică în cadrul USV, 

reprezentanți ai Oficiului de Stat pentru Invenții 

și Mărci și ai companiilor partenere 

evenimentului. 

Dintre lucrările desemnate de juriu pentru 

premiere, 11 au fost recompensate cu medalie de 

aur. 



Un premiu special al juriului a fost acordat 

elevilor Mihai Sebastian Gabor și Gabriel 

Ungureanu, de la Colegiul Național „Nicu 

Gane” din Fălticeni, pentru proiectul 

„Minipoliextruder”. 

„Manifestarea este susținută în cadrul 

proiectului <Excelență în cercetare avansată, 

leadership în inovare și brevetare pentru 

dezvoltarea universității și regiunii> – 

EXCALIBUR, Contractul de finanțare nr. 

18PFE/16.10.2018 cu Ministerul Cercetării și 

Inovării, Proiect de dezvoltare instituțională – 

Proiect de finanțare a excelenței în CDI, 

Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național 

de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – 

Performanță instituțională, Planul Național de 

Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 

2015-2020 (PNCDI III)”, arată USV. 
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În perioada 20-21 iunie 2019, la Universitatea 

Politehnica București, s-a desfășurat Conferința 

„HEInnnovate: Sprijinirea inovației și 

antreprenoriatului în și prin învățământul 

superior”. Conferința a fost organizată de 

Comisia Europeană, în colaborare cu Ministerul 

Educației Naționale, în cadrul Președinției 

Rotative a României la Consiliul Uniunii 

Europene. Evenimentul a reunit aproximativ 

200 de participanți din întreaga Europă și a pus 

accentul pe reprezentați și factori de decizie din 

instituțiile de învățământ superior, organisme 

asociate, organisme publice și ministere. 

Cel mai important element al conferinței l-a 

reprezentat lansarea raportului HEInnovate 

pentru România, raport realizat de OCDE 

(Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică), în parteneriat cu Comisia 

Europeană. Astfel, conferința a beneficiat de 

prezența Directorului Adjunct al Centrul de 



Antreprenoriat, întreprinderi mici și mijlocii, 

regiuni și orașe al OCDE (Joaquium Oliveira 

Martins) și a Directorului pentru Inovație, 

Cooperare internațională și sport al Comisiei 

Europene (Antoaneta Angelova-Krasteva). 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

fost reprezentată de prof.univ.dr.ing. Valentin 

Popa, Rector, prof.univ.dr. Mihai Dimian, 

Prorector cu activitatea științifică, și 

conf.univ.dr.ec. Ovidiu-Aurel Ghiuță. La 

eveniment, profesorul Dimian susținut și o 

prelegere despre cum pot contribui universitățile 

la dezvoltarea regională prin inovație și 

antreprenoriat.  

În 2018, în vederea realizării raportului 

HEInnovate de țară pentru România, au fost 

evaluate șase universități din România: 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea 

Politehnica București, Universitatea 

Transilvania, Universitatea Tehnică Cluj-

Napoca și Universitatea de Științe Agronomice 

și Medicină Veterinară București. Fiecare dintre 

aceste universități a răspuns la un formular 

detaliat și a avut, în luna iunie a anului trecut, o 

vizită de evaluare din partea experților OCDE. 

Pentru USV, această activitate a fost coordonată 

de conf.univ.dr.ec. Ovidiu Ghiuță și 

prof.univ.dr. Mihai Dimian, în calitate de 



ordonator de credite al Universității la acel 

moment. Experții OCDE s-u întâlnit cu profesori 

din universitate, parteneri ai universității 

(instituții publice și întreprinderi private), 

studenți și alumni ai USV.  

Deși la nivel de țară, comparativ cu alte țări 

europene, în raport sunt menționate și aspect mai 

puțin plăcute (cheltuielile cu educația din 

România în 2016 reprezintă conform datelor 

Eurostat doar 3,7% din PIB, sub media 

europeană de 4,7%) lucrurile se schimba 

semnificativ la nivel de universități. Astfel, sunt 

menționate elemente specifice și pozitive ale 

Universității din Suceava: în ciuda faptului că se 

afla în una dintre cele mai sărace regiuni 

economice din Europa, USV se află în topul 

universităților din țară la număr de patente 

(Despite being in one of the most economically 

deprived regions in Europe, USV is the top-

ranking Romanian university in terms of number 

of patents and inventions). Se menționează și 

faptul că actorii locali, atât instituțiile de stat, cât 

și firmele private, sunt parteneri ai USV în 

dezvoltarea regiunii. (The business sector is 

showing its willingness to partner with the 

university in the efforts to revitalise the region, 

as well as local government). De asemenea, au 

fost apreciate în mod deosebit programele de 

studii din domeniul IT  și cercetarea universității 



sucevene, factori care au atras companii 

multinaționale (Due to its reputation in research 

in the fields of technical sciences, engineering 

and IT, and educational programmes, USV plays 

a role in attracting foreign companies because it 

is willing to share knowledge, assist in 

networking with local institutions, businesses 

and people: a good example of this lies in 

Capgemini opening a third location in Suceava, 

Romania). Totuși, cel mai important atribut 

referitor al USV menționat în raport este faptul 

că este considerată lider în dezvoltarea 

regională: USV as a leading actor in the regional 

ecosystem. Rectorul universității, prezent la 

eveniment, ne-a declarat „Sunt încântat că 

eforturile noastre au fost remarcate de experții 

OCDE și Comisia Europeană. De asemenea, 

este o mândrie pentru universitatea noastră că 

am putut contribui pozitiv la evaluarea externă a 

educației antreprenoriale din România. Le 

mulțumesc colegilor, în special lui Mihai 

Dimian și Ovidiu Ghiuță, pentru modul în care 

au gestionat vizita, dar și instituțiilor publice, 

firmelor, studenților și absolvenților 

universității care au participat la vizita de 

evaluare. La fel ca prezența noastră în diverse 

topuri internaționale, în competiții naționale și 

internaționale, cu rezultate semnificative, 

abordarea antreprenorială și inovativă ne-a 

transformat în pol de dezvoltare regională. 



Totuși, trebuie sa fim modești și să privim cu 

atenție la universitățile puternice din vestul 

Europei sau continentul nord-american, pentru a 

învăța din experiența lor și pentru a dezvolta 

abordarea antreprenorială. În prezent, în 

universitate avem în derulare 4 proiecte, 

câștigate prin competiție, axate pe antreprenoriat 

și transfer tehnologic, a căror valoare totală se 

apropie de 40 milioane de lei. Pe lângă 

importantele proiecte de antreprenoriat ale 

universității, în cursul anilor trecuți am introdus 

disciplina Antreprenoriat ca disciplina 

facultativă la aproape toate programele de studii, 

dar și obligatorie, la unele specializări de 

inginerie, la nivel de licență și masterat. 

HEInnovate este un program european 

important pentru dezvoltarea universităților și a 

studenților, pe care l-am susținut și în perioada 

în care am exercitat funcția de Ministru al 

Educației Naționale”. 

Până acum, OCDE și Comisia Europeană au 

furnizat un raport HEInnovate pentru încă opt 

țări europene: Olanda, Italia, Austria, Croația, 

Irlanda, Polonia, Ungaria și Bulgaria. 
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24.06.19 

_______ În cadrul programului mobilităților academice 

organizate în cadrul Consorțiului universitar 

internațional Collegium Carpathicum, în 

perioada 17-19 iunie 2019, prof. univ. dr. Ștefan 

Purici, prorector cu imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare europeană al USV, a 

susținut o serie de prelegeri la Universitatea 

Națională Precarpatică „Vasyl Stefanyk” din 

Ivano-Frankovsk, Ucraina. 

Conferințele au avut ca public-țintă studenți de 

la programul de studiu Istorie, ciclul licență, și 

cadre didactice ale universității de la poalele 

Munților Carpați. 

În cadrul primei prelegeri, intitulate 

„Crossborder Cooperation – Benefits, Risks, 

Good Practices”, au fost prezentate proiectele 

transfrontaliere pe care le-a implementat 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava cu 

parteneri din Ucraina, în special cu universități 

din Cernăuți și Odessa. De asemenea, au fost 

expuse bunele practici, dar și riscurile pe care ar 



trebui să le cunoască și să le evite echipele de 

proiect. 

Intitulată The Nations of the Carpathian Region 

and the Geopolitical Vectors in the First Half of 

the 20th Century, cea de-a doua prelegere s-a 

axat pe dezbaterea privitoare la factorii 

geopolitici (regimurile totalitare) care au 

influențat profund destinul națiunilor din 

regiunea carpatică, în prima jumătate a secolului 

XX. 

9 Hot Wings și 9 Crispy Strips la doar 25.90 lei. 

Adu-ți gașca la KFC în fiecare marți și vă 

bucurați de cea mai bună combinație: 9 Hot 

Wings și 9 Crispy Strips la doar 25.90 lei. 

Recomandat de KFC KFC 

În cadrul dezbaterilor aferente, studenții și 

profesorii de la universitatea parteneră și-au 

manifestat interesul pentru potențialul și 

perspectivele cooperării transfrontaliere 

ucraineano-române, de formele și programele de 

finanțare europeană, precum și de evoluția geo-

politică a regiunii carpatice în secolul XXI în 

contextul relațiilor dintre Rusia și SUA, arată 

USV. 

Această vizită de lucru efectuată la Universitatea 

din Ivano-Frankovsk încheie seria de mobilități 

academice prevăzute în programul Collegium 



Carpathicum pentru anul universitar 2018-2019, 

contribuția academică a USV fiind reprezentată 

de prelegerile susținute de lector univ. dr. Radu 

Bruja, la Universitatea de Stat Est-Europeană 

din Przemysl (Polonia), conf. univ. dr. Marcel 

Mândrescu și lector univ. dr. Mariana Șovea, la 

Universitatea din Ostrava (Republica Cehă). 

Collegium Carpathicum, din care face parte și 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

are în componență alte șase universități din 

Europa: Universitatea din Varșovia (Centrul 

pentru Studii Est-Europene, Polonia) 

Universitatea Națională Precarpatică „Vasyl 

Stefanyk” din Ivano-Frankovsk (Ucraina), 

Universitatea din Prešow (Slovacia), 

Universitatea Catolică Pázmány Péter 

(Ungaria), Universitatea de Stat Est-Europeană 

din Przemysl (Polonia) și Universitatea din 

Ostrava (Republica Cehă).  
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Trei dintre absolvenții cursului de „Responsabil 

cu protecția datelor cu caracter personal”, 

organizat la Universitatea din Suceava în cadrul 

Facultății de Drept și Științe Administrative, au 

participat la competiția „Papiu Ilarian Data 

Protection Moot”. 
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Echipa Universității „Ștefan cel Mare” (USV) a 

făcut o figură bună în cadrul evenimentului, 

fiecare component al echipei câștigătoare 

„NordEst Team” obținând titlul de „Cel mai bun 

responsabil cu protecția datelor din România". 

„NordEst Team” a fost reprezentată de Cătălina 

Lungu(Piatra Neamț), Daniela Simionovici 

(Iași), Marius Dan (Suceava), absolvenți ai 

cursului organizat de USV, cărora li s-a alăturat 

Daniela Cireașă, dela Universitatea Danubius 

din Galați. 

Coordonatorul celor trei reprezentanți USV a 

fost conf. univ. dr. Răzvan Viorescu. 

Juriul competiției a fost alcătuit din profesioniști 

în domeniu, cercetători, profesori și practicieni. 

„Această competiție presupune o analiză, 

evaluare și dezbatere a reacțiilor post-factum 

unor incidente de securitate care afectează 

drepturile și libertățile fundamentale ale omului, 

în special dreptul la protecția datelor cu caracter 

personal. Cauza ce evidențiază incidentul de 

securitate este una ipotetică, iar participanții la 

competiție au prezentat activitățile pe care le 

întreprind sau le propun să fie întreprinse pentru 

a trata riscurile la adresa datelor cu caracter 

personal și a genera conformare cu 

Regulamentul General privind Protecția 

Datelor”, a explicat unul dintre membrii juriului, 

www.suceavalive.ro 

24.06.19 

www.monitoruldestiri.ro 

24.06.19 

 

www.ziaruldepenet.ro 

24.06.19 



conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu, de la 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș. 

Evenimentul a fost organizat de Universitatea de 

Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din 

Târgu Mureș, în parteneriat cu Asociația 

SOROCAPP și alte asociații profesionale, în 

data de 14 iunie. 

Cursul postuniversitar de formare pentru 

profesia de responsabil cu protecția datelor cu 

caracter personal a fost anunțat de Facultatea de 

Drept și Științe Administrative din cadrul 

Universității încă din luna februarie. 

„Dezvoltarea ocupațiilor și nevoia de specialiști 

a obligat structurile academice să propună celor 

interesați oportunitatea de a absolvi un program 

de studii adaptat și foarte solicitat de piața 

muncii. Calitatea cursanților a generat, pe toată 

perioada, workshopuri care au lămurit norme 

juridice complexe și modul de aplicare a 

acestora”, subliniază reprezentanții facultății. 
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Miercuri se termină vacanța pentru o parte din 

componenții echipei de handbal a Clubului 

Sportiv Universitar din Suceava. Handbaliștii 

echipei sucevene vor reveni mâine la 

antrenamente și au la dispoziție o săptămână 

pentru reacomodare la efort pentru a treia 

participare consecutivă la Campionatul 

European Universitar de handbal, ce va avea loc 

de pe 4 iulie, în Polonia. 

Echipa Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava va reprezenta România după ce a 

câștigat al treilea titlu consecutiv de campioană 

națională universitară a României. Sucevenii au 

câștigat acum doi ani Campionatul European 

Universitar. Misiunea studenților va fi mai 

dificilă decât în anii trecuți, și asta din cauză că 



din lot vor lipsi trei piese importante, Adi 

Târzioru, ce a plecat în această vară la CSM 

Bacău, Gabriel Burlacu, ce a semnat cu Steaua 

București, și Bogdan Baican, plecat la 

Politehnica Timișoara. Totuși, echipa 

universității se va baza pe alți doi jucători plecați 

la Dunărea Călărași, Mihai Sandu și Cătălin 

Costea, dar și pe Maxim Oancea, Alexandru 

Ionescu, Eduard Duman, Daniel Bobeică, de la 

Buzău, Alexandru Poteră, de la Vaslui. În plus, 

echipa suceveană îi va avea în lot și pe patru 

jucători ce au evolua la echipa a doua în sezonul 

trecut, Robert Alupoaie, Ovidiu Cozorici, Andi 

Tofănel și Antonio Pintilei. 

„Misiunea noastră la acest Campionat European 

Universitar va fi mai dificilă decât în anii trecuți, 

și asta deoarece nu îi avem la dispoziție pe trei 

jucători ce-au dus greul, Târzioru, Burlacu și 

Baican. Încercăm să ne pregătim cât mai bine și 

să reprezentăm România, Suceava și 

Universitatea <Ștefan cel Mare> cât mai bine. 

Vom vedea ce echipe se vor prezenta și ce șanse 

vom avea să scoatem cât mai mult de la acest 

turneu”, a declarat antrenorul Adrian Chiruț, 

care alături de Iulian Andrei va fi pe banca 

tehnică a echipei universitare din Suceava. 

După ce se vor întoarce din Polonia, universitarii 

vor reveni cu tot lotul la antrenamente pentru a 



pregăti sezonul ce urmează în Divizia A, unde 

vor lupta pentru revenirea în Liga Națională. 

Mai mult, în perioada ce urmează, oficialii 

clubului urmează să ajungă la o înțelegere cu 

mai mulți jucători. 

 

_______ 
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Potrivit unui comunicat al Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, Iulia-Ioana Bădăluță, 

masterandă în anul I la FLSC/Teoria și Practica 

Traducerii, a participat la faza națională a 

Concursul de Traduceri literare organizat, în 

perioada aprilie-iunie 2019, de Institutul 

Francez și Universitatea „Babeș-Bolyai” din 

Cluj-Napoca. Tânăra traducătoare a propus o 

versiune originală a unui fragment impus din 

romanul autorului belgian Jean-Marc Turine, La 

Théo des fleuves, coordonarea la nivelul USV 

fiind asigurată de conf. univ. dr. Raluca-Nicoleta 

Balațchi și lector univ. dr. Corina Iftimia. 

Juriul concursului, format din prestigioși 

traducători și critici literari și prezidat de 

doamna profesor Rodica Baconsky, a analizat 

traducerile realizate de studenți de la 14 

universități din țară și a ales versiunea 

masterandei USV ca fiind cea mai bună, Iulia-

Ioana Bădăluță fiind astfel câștigătoarea 

premiului I. Decernarea premiilor va avea loc la 

www.monitorulsv.ro 

25.06.19 

 



Cluj-Napoca în luna noiembrie, în prezența 

autorului textului original, Jean-Marc Turine. 
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Profesori suceveni au 

participat la masa 

rotunda internațională 

despre traducerea și 

receptarea lui Eminescu 

în lume, organizată la 

Cernăuți 

 

Crai Nou 
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Lectoratul de limbă română al USV din cadrul 

Universității Naționale „Yuriy Fedkovych” din 

Cernăuți a organizat vineri, 21 iunie 2019, în 

colaborare cu Centrul de Studii Românești din 

aceeași universitate cernăuțeană, cea de-a patra 

ediție a mesei rotunde internaționale „Eminescu 

în limbile lumii. Traduceri, receptare critică și 

academică”. 

Cum a reamintit Gina Puică, lectorul de română, 

în deschidere, evenimentul se dorește a fi o 

celebrare a limbii, literaturii și culturii române 

prin studiul aprofundat al operei lui Eminescu în 

context universal, prin analiza receptării 

acestuia în alte limbi și culturi. Liubov 

Melnychuk, director al Centrului de Studii 

Românești, a salutat această inițiativă și a arătat 

importanța tematicii propuse de masa rotundă 

pentru cercetările ce se efectuează astăzi cu 

privire la raporturile dintre cultura românească 

și cea ucraineană. Edmond Neagoe, ministru-

consilier în cadrul Consulatului general al 

României la Cernăuți, într-un mesaj impregnat 

de emoție, a felicitat organizatorii pentru acest 

eveniment și a evocat unele documente din 

arhivele diplomatice relative la Eminescu. 

În partea cea mai consistentă a mesei rotunde, 

cea a comunicărilor științifice, au intervenit șase 

specialiști, proveniți din trei țări. Serhii 

Luchkanyn,prof. univ. dr. habilitat la Catedra de 



lingvistică generală, de filologie clasică și de 

neo elenistică a Institutului de filologie al 

Universității Naționale „Taras Șevcenco” din 

Kiev, a prezentat comunicarea „Edițiile operelor 

lui Mihai Eminescu în limba ucraineană de după 

1952. Particularitățile prefețelor, ale notelor și 

ale traducerilor”. Cercetătorul a menționat faptul 

că traducerile din Eminescu în limba ucraineană 

realizate înainte de cel de-al Doilea Război 

mondial au fost aproape inexistente. Procesul s-

a intensificat după acest moment, dar textele au 

fost uneori parțial victime ale cenzurii 

ideologice. Poemele cele mai traduse în 

ucraineană până în prezent sunt „Luceafărul” (5 

ediții) și „La steaua” (8 versiuni). 

În continuarea programului mesei rotunde, 

Daniela Hăisan, conf. univ. dr. în cadrul 

Departamentului de Limbi și Literaturi Străine 

(secția engleză) al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, a prezentat comunicarea 

„Eminescu în limba engleză:  între proiect 

solitar și traducere colaborativă”, iar Raluca 

Dimian, conf. univ. dr. în cadrul aceluiași 

departament de la USV (secția germană), 

comunicarea „Receptarea lui Eminescu în 

spațiul cultural german. Prima etapă”. Enrique 

Nogueras, prof. univ. dr. la Universitatea din 

Granada (Spania), a vorbit despre versiunile în 



limba portugheză (publicate în Portugalia) ale 

operei eminesciene, toate realizate de români.  

Mihaela Toader, cercetător în cadrul Institutului 

de Investigare a Crimelor Comunismului și 

Memoria Exilului Românesc de la București, a 

vorbit despre receptarea poeziei lui Eminescu 

printre membrii exilului românesc postbelic, 

care au editat chiar o plachetă prefațată de 

Mircea Eliade. Înainte de trasarea concluziilor 

întregului eveniment, scriitoarea, traducătoarea 

și jurnalista Doina Cernica din Suceava a făcut 

o schiță de portret al uneia dintre traducătoarele 

în franceză ale operei eminesciene, Elisabeta 

Isanos. 

Acestor participanți li s-au adăugat spontan, cu 

bogate comentarii și observații, alți specialiști și 

oameni de cultură cernăuțeni prezenți în sală: 

Vasile Carlașciuc, care a vorbit despre bogata 

fonotecă cu și despre traducătorii în ucraineană 

ai lui Eminescu a Radio Ucraina Internațional, 

Alexandrina Cernov, Dorin Misichevici, Maria 

Toacă. 
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__________ Pentru pădurea de azi și 

generația de mâine 

www.ziarulevenimentul.
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__________ Plantăm 1 milion de puieți! 

Pădurea de Mâine este o inițiativă deschisă 

proprietarilor privați de păduri, administraților 

locale și publicului larg. Asociația 



Administratorilor de Păduri (AAP) și 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cu 

sprijinul Holzindustrie Schweighofer, ajută 

proprietarii privați și administrațiile locale să 

refacă suprafețe de pădure cu dificultăți de 

regenerare din România, în perioada 2017-2027. 

Proiectul are un impact pozitiv asupra 

comunităților locale, implicându-le activ și 

contribuind în mod substanțial la conservarea 

resurselor forestiere, la prevenirea eroziunii, 

alunecărilor de teren și inundațiilor din zonele 

reîmpădurite. 

Inițiativa răspunde unei nevoi de reîmpădurire a 

suprafețelor de fond forestier ai căror proprietari 

nu au resursele necesare acțiunilor de 

regenerare. În multe dintre aceste cazuri, 

degradarea pădurilor a survenit în urma 

retrocedărilor desfășurate în mai multe etape. 

Deși există subvenții pentru împădurirea 

terenurilor cu destinație agricolă, în continuare 

lipsesc mecanismele financiare care să susțină 

acțiunile de reîmpădurire. În acest context, 

Dorel Fechete, director executiv al AAP, a 

declarat: „Lansăm proiectul Pădurea de Mâine 

pentru a ne adresa situațiilor speciale 

întâmpinate în activitatea noastră, în care 

proprietarii nu au, din diverse cauze, capacitatea 

să realizeze lucrările de refacere a pădurilor 

deținute.” 



In cadrul proiectului, AAP gestionează lucrările 

de plantare și de îngrijire, iar Universitatea din 

Suceava sprijină procesul de verificare și 

selecție a lucrărilor de regenerare, folosind o 

metodologie științifică. Holzindustrie 

Schweighofer contribuie prin managementul și 

finanțarea proiectului, mobilizarea de voluntari 

pentru acțiuni, relaționarea cu comunitățile și 

implementarea unei componente educaționale în 

jurul acțiunilor. 

Campaniile se adresează atât proprietarilor de 

suprafețe forestiere degradate, cât și voluntarilor 

dornici să participe la acțiunile de plantare 

organizate în cadrul proiectului. 

Înscrierile suprafețelor în procesul de selecție se 

pot transmite prin intermediul paginii 

www.padureademaine.ro. 

După evaluarea și selectarea suprafețelor 

eligibile, plantările se organizează anual, în 

fiecare primăvară și/sau toamnă, în funcție de 

locații, specii și condițiile meteorologice, iar 

lucrările de îngrijire continuă timp de șase-șapte 

ani după plantare, în toate locațiile selectate. 

350.000 de puieți plantați în 15 localități din 8 

județe 

Proiectul a debutat pe 11 noiembrie 2017, la 

Poieni-Solca, în județul Suceava. Acolo, 



pădurea a fost tăiată în anii `90 și, în urma 

retrocedărilor, fragmentarea proprietății 

(numărul ridicat de proprietari din zona afectată) 

nu a permis gospodărirea corectă a acesteia. 

Pădurea nu s-a refăcut în mod natural iar 

proprietarii nu au avut fondurile necesare pentru 

reîmpădurire. 

Aceasta a fost prima acțiune dintre cele 19 care 

s-au desfășurat până în acest moment. După un 

an și jumătate, Pădurea de Mâine a realizat 

acțiuni în județele Suceava (în localitățile 

Poieni-Solca, Dorna-Candrenilor și Clit), 

Harghita (în localitățile Bucin, Merești, Jigodin, 

Sântimbru și Leliceni), Covasna (în localitățile 

Belin și Aita Seacă), Brașov (în Dumbrăvița), 

Cluj (în Mărișel), Maramureș (în Borșa), Alba 

(în Sântimbru)și Bistrița-Năsăud (în Romuli) cu 

ajutorul a sute de voluntari care au contribuit la 

plantarea a 350.000 de puieți, o treime din 

obiectivul propus. 

__________ ANIVERSARE – 

Planetariul Baia Mare, 

primul planetariu public 

din România: 50 de ani 

de la inaugurare 

www.2mnews.ro 

24.06.19 

__________ EVENIMENT. La 1 iulie 1969, în Baia Mare era 

inaugurat, aproape simultan cu planetariul din 

Constanța, un planetariu cu o cupolă în diametru 

de 8 metri, ce făcea posibilă imersiunea pe bolta 

cerească prin intermediul proiectorului stelar 

ZKP-1 de la Zeiss din Jena (Republica 

Democrată Germania) – o variantă ușor 

www.axanews.ro 
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îmbunătățită și miniaturizată, adaptată unor 

domuri de proiecție mai mici, a primului 

proiector de planetariu al Zeiss. 

Timp de aproape 50 de ani, planetariul 

băimărean s-a prezentat publicului ca primul 

planetariu public din România și unicul din 

Transilvania. În aceste 5 decade, însă multe alte 

planetarii instalate în România au realizat 

upgrade-uri tehnologice după numai câțiva ani 

(ex: Zeiss ZKP-2 la Constanța), pe când la Baia 

Mare, acest lucru nu s-a întâmplat până în 2015, 

când proiectul cofinanțat de Uniunea Europeană 

pl@NETour a repoziționat Baia Mare pe hartă, 

prin proiectorul stelar Zeiss Skymaster ZKP-4, 

un proiector opto-mecanic LED asistat digital. 

Festivitățile aniversare se desfășoară în zilele de 

25-26 iunie 2019 la sediul Complexului 

Astronomic Baia Mare și au următorul program: 

25 iunie 2019 

●       Orele 9.30-10.00: Conferință de presă. 

Trecut, prezent și viitor la Complexul 

Astronomic Baia Mare. 

●       Orele 10.00-11.00: Deschiderea oficială a 

festivităților aniversare. Discursuri ale 

oficialităților și prezentarea invitaților 

participanți la simpozion (de la Planetariul 

Universității de Vest Timișoara, Planetariul 



Constanța, Planetariul Chișinău, Planetariul 

Muzeului Olteniei Craiova, Planetariul Galați, 

Planetariul Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, Planetariul privat din Horodniuc, 

Astroclubul din Sighetul Marmației, Asociația 

Astronomică „Sirius”, Astroclubul Meridian 0 

Oradea, Astroclubul Cluj Napoca); 

●       Orele 11.15-18.00: Simpozionul 

„Astronomia în Planetariile din România” 

(comunicări științifice prezentate de colegi de la 

planetariile din România și Chișinău – 

Republica Moldova și invitați de la 

astrocluburile și asociațiile astronomice 

importante din România); 

●       Orele 13.00-13.30: Vernisajul expoziției 

de pictură în ulei și acril: „Galactic Fantasy” –  

Victoria Labuhnn. 

26 iunie 2019 

●       Ora 10.30: Vernisajul expoziției de 

fotografii: „Astrofotografie” – Eduard Andrei 

Mociran. 

__________ Expoziție cu dantele 

lucrate manual, obiecte 

de patrimoniu național 

cipriot, la Muzeul 

Satului 

www.crainou.ro 

24.06.19 

__________ Primarul orașului Karavas din Cipru, Nicos 

Hadjistephanou, vine la Suceava pentru a 

inaugura la Muzeul Satului Bucovinean o 

expoziție cu obiecte de patrimoniu național 

cipriot, dantele lucrate manual în cadrul unui 

proiect care urmărește dezvoltarea dialogului 



intercultural prin cunoașterea și valorificarea 

patrimoniului cultural material și imaterial, sub 

aspectul diversității acestuia. 

În perioada 20-25 iunie 2019, Comisia Națională 

a României pentru UNESCO, Federația 

Europeană a Asociațiilor, Centrelor și 

Cluburilor pentru UNESCO, Alumnus Club 

pentru UNESCO, Centrul Cygnus pentru 

UNESCO Suceava, în parteneriat cu Primăria 

orașului Karavas din Cipru și cu Muzeul 

Bucovinei, organizează cea de-a XI-a ediție a 

proiectului Metamorphosis. Intitulat „UNESCO 

Heritage Legacy for the Future”, proiectul 

urmărește dezvoltarea dialogului intercultural 

prin cunoașterea și valorificarea patrimoniului 

cultural material și imaterial, sub aspectul 

diversității acestuia. 

Între participanți se vor afla Nicos 

Hadjistephanou, primarul orașului Karavas din 

Cipru; Francis Pang, fondatorul Colegiului 

Beijing Concord Chino-Canada; Daniela 

Popescu, expert CNR UNESCO și președinte 

FEACU și Dan Milici, directorul Centrului 

Cygnus pentru UNESCO Suceva. 

În cadrul proiectului s-a organizat o expoziție de 

dantele lucrate manual, obiecte de patrimoniu 

național cipriot. Vernisajul expoziției a avut loc 



pe data de 21 iunie, ora 16, la Muzeul Satului 

Bucovinean. 

În aceeași zi, a fost organizată și întâlnirea 

oficială cu primarul orașului Suceava, domnul 

Ion Lungu. 

Cu ocazia participării domnului Pang, s-au 

organizat și două vizite de lucru la Universitatea 

Ștefan cel Mare Suceava și la Colegiul Național 

Petru Rareș. 

Începând cu data de 22 iunie, următoarele zile au 

fost dedicate vizitării obiectivelor românești 

incluse în patrimoniul mondial UNESCO. 

Prin acest proiect, organizatorii urmăresc 

încurajarea publicului larg din România să 

descopere și să înțeleagă valoarea patrimoniului 

din Cipru, un patrimoniu încă bine păstrat, 

valoros, dar puțin cunoscut. În același timp, se 

dorește promovarea patrimoniului mondial 

UNESCO din România, o moștenire extrem de 

bogată, care constituie un atu al României în 

peisajul internațional. 

__________ Vine „Spartachiada 

profesorilor” 

www.crainou.ro 

24.06.19 

__________ Așa cum v-am mai povestit, în perioada 27-29 

iunie a anului în curs municipiul Suceava va fi 

gazda unei noi ediții (a VII-a) a manifestării 

„Spartachiada profesorilor”, organizată de 

Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava 

(ASIS) și Inspectoratul Școlar Județean. 



Proiectul este finanțat de Primăria și Consiliul 

Local al municipiului reședință de județ și de 

Consiliul Județean. În premieră, la această ediție 

se alătură organizatorilor și finanțatorilor și 

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ 

(FSLI). Conform domnului profesor Dumitru 

Irimia, principalul artizan al acestei manifestări, 

la actuala ediție a „Spartachiadei” vor participa 

aproximativ 800 de cadre didactice din țară și 

din afara granițelor. În afară de suceveni și-au 

anunțat intenția de a demonstra că sportul 

înseamnă și educație dascăli din Bihor, Neamț, 

Constanța, Vaslui, Bacău, Iași, Ilfov, Argeș, 

Dâmbovița precum și din Ucraina și Republica 

Moldova. Oaspeții principali ai manifestării sunt 

Elena Nandriș, primar al comunei Mahala din 

Regiunea Cernăuți, Simion Hăncescu, 

președintele FSLI, și marea sportivă originară 

din Fălticeni, medaliată cu aur pe echipă și cu 

argint la individual la Jocurile Olimpice din 

2000, Maria Olaru. Practic, a șaptea ediție 

„Spartachiada profesorilor” va începe pe data de 

27 iunie 2017 cu concursul de pescuit sportiv, 

care va fi organizat pe iazul Hagigadar din 

Moara, urmând ca a doua zi, pe 28 iunie, să se 

întâmple deschiderea oficială a manifestării pe 

esplanada Universității „Ștefan cel Mare” 

(USV), să se țină niște dezbateri despre rolul 

educativ al activităților cuprinse în acest proiect 

asupra tinerei generații, iar apoi să o ia profesorii 



la fugă în „Crosul dascălilor”. Activități sunt și 

în continuare, precum ciclism, volei, street-ball, 

tenis de masă, tenis de câmp, tenis cu piciorul, 

darts, șah, fotbal, badminton, natație, handbal 

sau lupta cu odgonul. Toată tărășenia se va 

încheia sâmbătă, 29 iunie, la Sala „Auditorium” 

a USV, cu o festivitate de premiere. Ca să nu uit 

nici eu și nici cititorii, domnul Irimia mi-a mai 

spus că s-au mai implicat în acest proiect 

Instituția Prefectului, Universitatea „Ștefan cel 

Mare”, Consiliul Local Fălticeni, Asociația 

„Sportul pentru toți”, Asociația Județeană de 

Fotbal, Poliția Municipiului Suceava – Biroul 

rutier, Tipografia „Celestin” și „Ambu-Life” 

Suceava. 

Adriana 

Nichitean 

Portofolii și portofele www.vivafm.ro 
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__________ Zilele trecute, am participat, la universitatea din 

Suceava, la o întâlnire cu domnul Andrei Marga 

(foto), profesor universitar, fost ministru de 

externe și fost ministru al educației, laureat al 

premiului Herder în anul 2005 – premiu care se 

acordă unor personalități marcante ale culturilor 

est și sud-est europene, care au adus contribuții 

semnificative atât culturii proprii cât și culturii 

Europei. 

A făcut domnia-sa o analiză a educației 

românești, menționând câteva dintre erorile 

făcute și care se fac în continuare și sugerând 

câteva soluții. Puțin neinspirată ziua și ora 

evenimentului, pentru mulți dintre participanții 



care se aflau la finalul unei săptămâni foarte 

încărcate și agitate. Cu toate acestea, spusele 

domnului Marga au stârnit interesul celor care, 

deși copleșiți de căldura din aula universității, nu 

au cedat tentației maxime de a ațipi pe fondul 

asigurat de discursul lui. 

Eu, una, chiar mi-am notat câteva dintre 

remarcile care mi s-au părut foarte interesante, 

cu gândul de a le împărtăși cu dumneavoastră, 

cei care nu ați fost prezenți. 

Vă vorbeam zilele trecute despre apetitul 

părinților de absolvenți de liceu de la noi pentru 

facultate. Mulți părinți îi împing pe băncile 

universitare deși nu au credința că absolvirea 

facultății îi va pregăti mai mult pentru viață, că 

le va asigura un loc de muncă. Doar așa… să le 

ocupe încă nițel timpul și să aibă hârtia la mână. 

Cine știe? Poate va fi de folos… Și pentru că 

sunt mulți care gândesc așa, există cerere mare 

la noi pentru universități. Existând cerere, există 

și ofertă. În cantitate mare. Că așa-i la noi… 

cantitate, nu calitate. 

A afirmat domnul Andrei Marga că, în țările 

dezvoltate, există cu aproximație o universitate 

la un milion de locuitori. Și că aceste universități 

sunt finanțate corespunzător, oferind o educație 

de calitate și dau societății absolvenți bine 

pregătiți. Și a mai spus că la noi sunt prea multe 



universități. Mi-am zis că o fi cârcotaș domnul 

profesor și că vrea să nu aibă concurență prea 

mare pentru universitatea clujeană în care 

muncește. Așa că am dat o căutare pe net a 

ofertelor instituțiilor universitare. Și ce să vezi?! 

La cele optsprezece milioane de locuitori ai 

României, există 49 de universități publice și nu 

mai puțin de 50 de universități private. Chiar 

dacă ar fi să înjumătățesc numărul de universități 

de la noi, tot ar fi prea mult. Cantitate, cum 

spuneam, nu calitate. 

Și atunci, de ce să ne mai mirăm că absolventul 

de universitate de la noi e barman, contabil, 

manichiurist sau ghid turistic. Cu tot respectul 

pentru aceste meserii, de care cu toții avem 

nevoie, nu cred că le-au fost foarte utile cele 

învățate în facultate. Iar statul chiar nu e 

responsabil pentru a asigura un loc de muncă 

adecvat diplomei obținute. 

Concluzionând, cred și eu că, atunci când vom 

scădea numărul și vom ajunge la 20 de 

universități cu învățământ de calitate, vom putea 

spera să avem mai mulți oameni bine pregătiți în 

toate domeniile. E drept că vor fi mai puține 

hârtii de îngroșat portofolii personale și… 

portofelele universităților. 

 


