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Peste doua saptamani, prima serie de studenti va pleca 

in taberele gratuite puse la dispozitie de catre 

Ministerul Tineretului si Sportului, prin Casa de 

Cultura a Studentilor din Iasi. De pe 15 iulie sunt 

asteptati in tabele de la Costinesti, Eforie Sud si Vama 

Veche, iar de pe 29 august la Sinaia. Anul acesta au 

fost repartizate pentru Iasi 1.032 locuri, bugetate cu 

722.400 lei. Universitatea Tehnica „Gheorghe 

Asachi” a primit 230 locuri, Universitatea de Stiinte 

Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la 

Brad” - 67, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”-362, 

Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa"-

162, Universitatea de Arte „George Enescu” -25 la 

care se adauga 136 de locuri la Universitatea „Stefan 

cel Mare” din Suceava. Casa de Cultura a Studentilor 

din Iasi a achizitionat serviciile de masa si cazare in 

functie de locurile disponibile in urma consultarii cu 

organizatiile studentesti. 

„Studentii beneficiaza de locuri gratuite in tabere in 

limita locurilor repartizate, in functie de rezultatele 

obtinute la invatatura si de activitatea depusa la 

diverse manifestari culturale, artistice, sportive sau de 
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voluntariat, exceptie facand cazurile sociale”, au spus 

oficialii CCS. 

Beneficiarii de locuri gratuite in taberele studentesti, 

in limita fondurilor bugetare aprobate si a numarului 

de locuri aferente pe universtati sunt studentii care 

sunt inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa 

la licenta sau masterat, sunt integralisti si au pana in 

35 de ani. 

Cazarea studentilor se face in unitati clasificate, in 

limita a maximum 100 lei/zi/student. Masa se va servi 

numai pe baza de bonuri valorice in valoare de 40 

lei/zi/student. Programul se va incheia pe 3 septembrie 

atat pentru taberele la mare, cat si pentru cele de la 

munte. 
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Educație În cadrul programului mobilităților academice 

organizate în cadrul Consorțiului universitar 

internațional Collegium Carpathicum, din care face 

parte și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

alături de alte 6 universități din Europa, Universitatea 

din Varșovia (Centrul pentru Studii Est-Europene, 

Polonia) Universitatea Națională Precarpatică „Vasyl 

Stefanyk” din Ivano-Frankivsk (Ucraina), 

Universitatea din Prešow (Slovacia), Universitatea 

Catolică Pázmány Péter (Ungaria), Universitatea de 

Stat Est-Europeană din Przemyśl (Polonia) și 

Universitatea din Ostrava (Republica Cehă), zilele 

trecute, 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-Frankivsk, 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 Cross-

border Cooperation – Benefits, Risks, Good Practices, 

au fost prezentate proiectele transfrontaliere pe care 

le-a implementat Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceavacu 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 geo-politici 

(regimurile totalitare) care au influențat profund 

destinul națiunilor din regiunea carpatică,în prima 

jumătate a secolului XX. 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. Această vizită de lucru 

efectuată la Universitatea din Ivano-Frankivsk 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 Przemyśl 

(Polonia), conf. univ. dr. Marcel Mândrescu și lector 

univ. dr. Mariana Șovea, la Universitatea din Ostrava 

(Republica Cehă). 

Informaţiile publicate pe site-ul de stiri online info-

suceava.com pot fi preluate de alte publicaţii online 

doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu 

link activ. Orice abatere de la această regulă constituie 

o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor și 

atrage consecințele prevăzute de aceasta. http://info-

suceava.com/2019/06/26/prelegeri-ale-

universitarilor-suceveni-in-programul-collegium-

carpathicum/ . 
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Otilia Clipa 

 

 

Jupanu 

 

 

jupan de salon 

 

În premieră la Suceava, şi poate nu doar la Suceava, în 

cea de-a doua parte a lunii iulie se va organiza o şcoală 

de vară la care vor fi invitaţi profesori şi învăţători de 

origine română care profesează în străinătate. Ideea 

este că profesorii şi învăţătorii suceveni pot învăţa din 

experienţa colegilor lor de peste hotare, o oportunitate 

de neratat pentru a înţelege ce se întîmplă în lumea 

învăţămîntului direct de la sursă. 

Proiectul este o idee a Otiliei Clipa, conferenţiar 

universitar doctor, fiind pus în practică cu ajutorul 

colegilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei 

de la Universitatea „Ştefan cel Mare”. Proiectul a 



primit finanţare, ceea ce înseamnă că profesorii şi 

învăţătorii invitaţi şi profesorii şi învăţătorii aşteptaţi 

la eveniment nu trebuie să plătească nimic. Printre 

finanţatori se numără şi Consiliul Judeţean Suceava, 

după cum a spus în cadrul unui interviu la Radio Top 

doamna Clipa. 

Totodată, Otilia Clipa nu s-a ferit să recunoască faptul 

că ideea organizării unei astfel de acţiuni i-a venit 

participînd la o dezbatere referitoare la soarta copiilor 

ai căror părinţi lucrează în străinătate, care a avut loc 

la una dintre ediţiile „Lunei Diasporei”, un program 

iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe 

Flutur. 

Pe site-ul oficial al USV scrie că: „Facultatea de 

Ştiinţe ale Educaţiei îşi asumă misiunea de a promova 

cultura învăţării permanente pentru formarea iniţială şi 

continuă a profesorilor, contribuind semnificativ la 

creşterea calităţii educaţiei prin activităţi de predare – 

învăţare şi cercetare – acţiune. (…) Facultatea de 

Ştiinţe ale Educaţiei oferă celor care învaţă 

oportunitatea deschiderii către căutare şi schimbare 

prin experienţe de învăţare autentică şi reflecţie”. 

Chiar că nu-s vorbe-n vînt. 
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Azi se termină vacanţa pentru o parte dintre 

componenţii echipei de handbal a Clubului Sportiv 

Universitar din Suceava. Handbaliştii echipei 



 de premiere şi în 

acest an 

 sucevene vor reveni la antrenamente în aceste zile şi 

au la dispoziţie 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 Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava va 

reprezenta România după ce a câştigat al treilea titlu 

consecutiv de campioană naţională universitară a 

României. Sucevenii au câştigat acum doi ani 

Campionatul European Universitar. Misiunea 

studenţilor va fi mai dificilă decât în anii trecuţi, şi 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 Bucureşti, şi 

Bogdan Baican, plecat la Politehnica Timişoara. 

Totuşi, echipa universităţii se va baza pe alţi doi 

jucători plecaţi la Dunărea Călăraşi, Mihai Sandu şi 

Cătălin Costea, dar şi 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 şi pe patru jucători ce au 

evoluat la echipa a doua în sezonul trecut, Robert 

Alupoaie, Ovidiu Cozorici, Andi Tofănel şi Antonio 

Pintilei. 

„Misiunea noastră la acest Campionat European 

Universitar va fi mai dificilă decât în anii trecuţi, şi 

asta deoarece nu îi avem la dispoziţie pe trei jucători 

ce-au dus greul, Târzioru, Burlacu şi Baican. Încercăm 

www.monitoruldestiri.
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să ne pregătim cât mai bine şi să reprezentăm 

România, Suceava şi Universitatea «Ştefan cel Mare» 

cât mai bine. Vom vedea ce echipe se vor prezenta şi 

ce şanse vom avea să scoatem cât mai mult de la acest 

turneu”, a declarat antrenorul Adrian Chiruţ, 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 Naţională. 

_________ Comuna Dolheşti a 

găzduit un 

eveniment dedicat 

turismului cultural şi 

turismului de 

promovare a 

patrimoniului 

www.crainou.ro 
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Societate Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin 

Centrul Regional de Studii Nord-Est, a organizat în 

perioada 21-22 iunie 2019, în comuna Dolheşti din 

judeţul Suceava, evenimentul de multiplicare şi testare 

pilot a rezultatelor proiectului pe care îl coordonează: 

ROOTS – Instruirea IMM-urilor din turism privind 

turismul cultural şi turismul de promovare a 

patrimoniului, finanţat prin Programul ERASMUS+. 

În contextul acestui atelier de lucru destinat formării 

profesionale a antreprenorilor dornici să investească în 

patrimoniul cultural şi de patrimoniu al României, 

proiectul Turist în Dolheşti, care a fost premiat la Gala 

Patrimoniului Cultural al Moldovei de Nord-Est din 

decembrie 2018, la categoria Managementul 

Destinaţiei, a fost selectat de ADR NORD-EST ca 

pilot în proiectul ROOTS, pentru creionarea strategiei 



de dezvoltare şi promovare a turismului cultural rural 

în această destinaţie. 

Obiectivul proiectului ROOTS este elaborarea şi 

furnizarea unui curs de calitate, actualizat cu cele mai 

recente informaţii de specialitate, care să ofere 

managerilor companiilor active în domeniul 

turismului cultural un set de competenţe profesionale 

necesare valorizării într-un mod eficient a 

oportunităţilor patrimoniului cultural din destinaţia 

turistică de patrimoniu, pentru dezvoltarea propriei 

afaceri. 

Lectorii evenimentului, specialişti în domeniul 

turismului, au elaborat analiza-diagnostic pentru 

destinaţia turistică Dolheşti şi au prezentat o serie de 

modele de bune practici din domeniul turismului 

cultural implementat în zona rurală. Au luat parte la 

eveniment: lector univ. dr. Otilia Bordeianu – 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava; 

Lăcrămioara Beilic – manager al Asociaţiei pentru 

Promovare Turistică Bucovina; Nicu Apostol – 

manager al Agenţiei de Turism Rolandia şi 

vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de 

Incoming din România; profesor Lucian Roşu – 

Facultatea de Geografie şi Geologie, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi; Cosmin Ceucă şi 

Andreea Fedor, membri ai echipei Iaşi Travel, Viorela 

Chiper – manager al Asociaţiei Ţinutul Zimbrului 

Târgu Neamţ, precum şi gazdele evenimentului, 

Mirela Nechita – manager Asociaţia de Promovare a 



Văii Şomuzului şi iniţiator al proiectului „Turist în 

Dolheşti” şi Ana Maria Sandu, membru al asociaţiei 

menţionate. 

Cadoul ideal. Set complet pictura cu sevalet si culori 

acrilice. Art of Giving. 

Un set ideal pentru introducerea in lumea culorilor 

acrilice, la un pret extrem de atractiv. Acest set cu 43 

de piese contine o gama completa de materiale de 

pictura, incluzand 1 sevalet de masa, suprafete de 

pictat, culori si pensule. 

Recomandat de MagazinulArtistilor.ro  

„Pentru noi, Turist în Dolheşti este un proiect foarte 

iubit şi simbolic, pentru că a arătat că o comunitate 

solidă, cu valori culturale naturale şi istorice, poate 

deveni un model în turismul rural şi turismul de 

patrimoniu. Vom continua acest proiect minunat al 

cărui succes are la bază comunitatea. Vă mărturisesc 

că de doi ani, de când am demarat «Turist în Dolheşti», 

s-a creat o emulaţie extraordinară în sat. Acum, în 

2019, ne pregătim să primim alţi turişti, tot mai 

numeroşi, inclusiv din străinătate. Pentru mine şi 

echipa mea, faptul că am reuşit să punem Valea 

Şomuzului – o regiune mai puţin cunoscută a Sucevei 

– pe harta regională a României înseamnă o 

confirmare extraordinară” a declarat Mirela Nechita, 

iniţiatoarea proiectului Turist în Dolheşti şi 



Preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea Văii 

Şomuzului. 

Coordonatorul european al proiectului ROOTS, 

Roxana Pintilescu, a definit acest eveniment ca „o 

testare-pilot a rezultatelor educaţionale obţinute prin 

proiect de către consorţiul european format din 

parteneri din Irlanda (Momentum), Marea Britanie 

(Universitatea Greenwich şi Exponential 

Training&Asessment), Olanda (Business 

Development Friesland), Danemarca (European E-

learning Institute), Spania (REDEX) şi România 

(Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est). 

Comunitatea dolheşteană a fost selectată ca zonă 

rurală pilot, fiind în etapa preliminară de lansare pe 

piaţă ca destinaţie turistică. Antreprenorii şi viitorii 

antreprenori din comunitate, dornici să se lanseze în 

sectorul turistic, au beneficiat de o instruire pe baza 

modulelor de training ale proiectului ROOTS şi de o 

analiză-diagnostic aplicată pentru identificarea 

elementelor de patrimoniu, cu potenţial pentru 

implementarea, dezvoltarea şi promovarea turismului, 

pentru fundamentarea unei strategii şi crearea 

parteneriatelor şi reţelelor în turismul cultural rural”. 

„Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

consideră că domeniul turismului este unul din 

principalele acceleratoare ale dezvoltării regionale şi 

intenţionăm să sprijinim turismul prin toate mijloacele 

pe care le avem la dispoziţie, inclusiv prin 

implementarea proiectelor transnaţionale pe această 



temă, care antrenează actori cheie din întreaga 

regiune, atât din mediul public, cât şi din mediul 

privat. Consolidarea unei comunităţi regionale 

puternice şi conştiente de valoarea resurselor sale este 

scopul nostru şi ne dorim ca destinaţia «România de 

Nord-Est» să devină din ce în ce mai cunoscută şi 

căutată de către turişti din întreaga lume”, a menţionat 

domnul Vasile Asandei, Director General al ADR 

Nord-Est. 

Modulele educaţionale realizate în cadrul proiectului 

amintit sunt disponibile gratuit pe website-ul 

www.roots-project.eu şi pe platforma e-learning 

www.culturalherit-agetourism.training, instrumente 

create de consorţiul ROOTS. 

 


