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________ Profesorii USV au 

susținut mai multe 

prelegeri în trei 

universități din 

Indonezia 

www.newsbucovina.ro 

12.09.19 
Social  

Două cadre didactice de la Facultatea de Științe ale 

Educației a Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava au dezvoltat un program de cooperare în 

domeniul educației la nivelul a trei universități din 

Indonezia, arată un comunicat al universității 

sucevene. 

 

Astfel, în perioada 2-10 septembrie, USV a 

colaborat cu trei universități din trei regiuni diferite 

ale Indoneziei, respectiv Universitatea Sebelas 

Maret din Surakarta, Yogyakarta State University 

din Yogyakarta și State Islamic University Jakarta. 

 

Programul a inclus vizite și susținerea de prelegeri 

în cadrul acestor universități, precum și participarea 

în calitate de keynote speaker a conf. univ. dr. 

Aurora Adina Colomeischi la cea de a treia ediție a 

International Conference on Learning, Innovation 

and Quality Education, ICLIQE – 2019. 

 

Prelegerile propuse au avut ca temă generală 

dezvoltarea curriculum-ului pentru învățământul 

primar în secolul XXI, prezentarea de proiecte și 

bune practici din contextul educațional al spațiului 

european și românesc. 



 

Sursa citată precizează că „la Universitatea Sebelas 

Maret, în cadrul Facultății de Științe ale Educației, 

programul Primary Education, lector dr. Tudor 

Colomeischi a susținut prelegerea cu tema 

Organizarea și dezvoltarea curriculum-ului în 

învățământul primar din România, cu accent pe 

specificul învățării matematicii în învățământul 

primar. De asemena, la aceeași universitate, s-au 

prezentat rezultate ale proiectelor de cercetare – 

dezvoltare – inovare derulate de catre Facultatea de 

Științe ale Educației din USV. Subiectele propuse 

au generat multiple întrebări, puncte de reflecție, 

deschizând căi profunde de comunicare în ceea ce 

privește problematica globală a educației și 

curriculum-ul bazat pe competențe.” 

 

„În cadrul Universităților din Yogyakarta si Jakarta, 

prelegerile susținute în fața studenților de la 

programele de studii de licență, masterat și doctorat 

au inițiat discuții pe tema specificului dezvoltării 

curriculum-ului în secolului XXI, a principalelor 

provocări și dificultăți cu care se confruntă lumea 

contemporană, a modalităților prin care aceste 

provocări pot fi întâmpinate prin educație. Studenții 

și cadrele didactice din universitățile vizitate au 

arătat interes și deschidere spre comunicare pe 

marginea subiectelor propuse dezbaterii, precum și 

interes spre a dezvolta cooperări bilaterale cu USV 

– FSE,” relatează comunicatul USV. 

 



Sursa mai relevă că „Ideea centrală promovată în 

contextul prelegerilor susținute a fost construirea 

educației cu scopul promovării stării de bine 

individuale și colective, principalul vector 

motivator pentru tânăra generație fiind nu doar 

obținerea unui loc de muncă bine plătit, ci 

contribuția la generarea stării de bine pentru propria 

persoană, dar și pentru prieteni, familie, comunitate 

și întreaga planetă. Profesorii vor fi principalii 

agenți în promovarea competențelor transformative 

(crearea de noi valori, reconcilierea tensiunilor si 

dilemelor, asumarea responsabilității), care vor 

conduce spre creșterea nivelului stării de bine și 

împlinirea potențialului printr-un proces de învățare 

deplină, încărcată de semnificații și sens”, 

comunică universitatea suceveană. 

 

V.I. 

Adomnicăi 

Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava, la 

„Davos-ul Estului” 

www.crainou.ro 

11.09.19 

Actualitate La Conferința „Europa Carpaților”, a Forumului 

economic din Krynica-Zdrój din Polonia, USV a 

fost reprezentată de prof. univ. dr. Ștefan Purici, 

dezbaterile axându-se pe subiecte privind viitorul 

Europei 

 

Pentru al treilea an consecutiv, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava a fost reprezentată la 

forumul economic organizat în orașul Krynica-

Zdrój din Polonia, supranumit și „Davos-ul 

Estului”, eveniment care, ajuns la cea de-a XXIX-a 

ediție, adună elite din domeniul politic, economic și 

de la nivelul intelectualității europene în cadrul 

unor dezbateri privind viitorul Europei. 

 



Potrivit unui comunicat de presă al USV, în calitate 

de membru fondator al Consorțiului universitar 

„Collegium Carpathicum”, din care fac parte șapte 

instituții de învățământ superior din Europa 

Centrală și de Est, USV, reprezentată în cadrul 

conferinței „Europa Carpaților” de prof. univ. dr. 

Ștefan Purici, prorector cu imaginea, relații 

internaționale și dezvoltare europeană, a participat 

activ la lucrările conferinței, care au atins subiecte 

precum „Ce pot face universitățile pentru regiunea 

carpatică?”, „Figuri ale intelectualității Europei 

Centrale”, „Cultura libertății – trecut și prezent”, 

„Europa Centrală despre ea însăși: percepția 

mutuală și comunitatea regională!”, „Economia 

viitorului din perspectiva statelor din Europa 

Centrală și de Est”, „Europa Centrală din 

perspectiva noilor instituții”, „Poate Europa 

Centrală să schimbe jocul în Uniunea Europeană?”, 

„Războiul informației –diagnostic și recomandări”, 

„Carpații – mediul înconjurător, moștenire, 

societate”. La discuții au participat personalități 

importante, precum Ryszard Terlecki, adjunct al 

mareșalului Seimului Republicii Polone; Piotr 

Babinetz, președintele Comisiei parlamentare de 

cultură și mass-media; Marek Kuchcinski, 

președintele grupului parlamentar pentru regiunea 

carpatică; Jerzy Kwiecinski, ministrul Investițiilor 

și Dezvoltării Economice al Poloniei; Waldemar 

Paruch, șeful Centrului de Analiză strategică al 

Cancelariei primului ministru al Republicii Polone; 

Zdislaw Krasnodebski, membru al Parlamentului 

European; Andrzej Zybertowicz, consilier privind 



securitatea președintelui Republicii Polone. Alături 

de ei s-au aflat reprezentanți ai mediului academic, 

ai societății civile, mass-media și ai altor instituții 

cu rol-cheie în alcătuirea politicilor publice din 

statele din Europa Centrală și de Est. 

 

În cadrul panelului intitulat „Ce pot face 

universitățile pentru regiunea carpatică?”, moderat 

de Jan Malicki, directorul Centrului pentru Studii 

est-europene din cadrul Universității din Varșovia 

și organizat sub auspiciile Fondului Internațional 

„Vișegrad”, al Institutului de cooperare polono-

maghiară „Waclaw Felczak” și al Centrului pentru 

Studii est-europene al Universității din Varșovia, au 

fost dezbătute aspecte legate de funcționarea și rolul 

rețelei universitare „Collegium Carpathicum”, 

temele principale atinse de participanți fiind 

întărirea din punct de vedere științific și academic a 

cooperării între universitățile din regiunea 

carpatică; promovarea regiunii prin activități în 

domeniul educației și prin publicarea unor materiale 

științifice de anvergură; crearea unei imagini 

pozitive a regiunii carpatice și extinderea 

cunoștințelor legate de aceasta la nivelul cetățenilor 

UE; crearea unui „trend carpatic” în educație și în 

cadrul mobilităților studențești și științifice; 

creșterea cunoștințelor și a gradului de 

conștientizare în rândul beneficiarilor proiectelor, a 

inițiativelor „Collegium Carpathicum” sub forma 

unor propuneri adiționale la politicile 

Parteneriatului estic și ale Grupului „Vișegrad”. 

 



Alături de prof. univ. dr. Ștefan Purici, și-au 

exprimat opinii privind rolul universităților în 

atingerea unor obiective la nivelul regiunii carpatice 

și reprezentanții celorlalte universități partenere în 

cadrul consorțiului. Este vorba despre Jan Lata, 

rectorul Universității din Ostrava (Republica Cehă); 

Pawel Trefler, rectorul Universității din Przemysl 

(Polonia); Sándor Oze, decanul Facultății de Istorie 

a Universității Catolice din Budapesta (Ungaria); 

Ihor Tsependa, rectorul Universității Naționale 

Precarpatice Vasyl Stefanyk din Ivano-Frankivsk 

(Ucraina); Jan Malicki, directorul Centrului pentru 

Studii est-europene din cadrul Universității din 

Varșovia. 

 

De asemenea, în cadrul unor întâlniri tehnice 

privind funcționarea consorțiului „Collegium 

Carpathicum”, au fost trasate viitoarele direcții ale 

colaborării în anul academic 2019-2020, una dintre 

principalele propuneri, care va fi luată în calcul, 

fiind organizarea unor școli de vară/iarnă cu 

participarea studenților și cadrelor didactice din 

universitățile partenere, dorindu-se, astfel, ca pe 

lângă mobilitățile academice efectuate de cadre 

didactice și cercetători, includerea în programul 

consorțiului a evenimentelor care să pună în contact 

și un număr mai mare de studenți. 

________ Invențiile 

cercetătorilor suceveni 

au fost premiate la o 

expoziție 

www.crainou.ro 

11.09.19 

Actualitate Cercetătorii suceveni au primit mai multe premii la 

o expoziție organizată de World Invention 

Intellectual Property Associations, la care au 

participat 26 de țări din Europa și Asia. 

 



internațională din 

Londra 

Este vorba de International Invention & London 

Trade Expo, eveniment ce a avut loc la Londra, în 

perioada 28 – 30 august a.c. 

 

România a participat cu șase invenții, trei dintre ele 

fiind ale colectivului de doctoranzi, cadre didactice 

și cercetători de la Facultatea de Inginerie Electrică 

și Știința Calculatoarelor din Suceava. Astfel, 

sucevenii au adus din Londra mai multe premii: 

 

> medalie de aur pentru „Thermomechanical safety 

lock”, autori: Ilie Nițan, Dan Laurențiu Milici, 

Mihaela Poienar, Gheorghe Pentiuc, Anna Sabadaș, 

Mariana Rodica Milici, Elena Crenguța Bobric, 

Daniela Irimia, Gabriela Rață, Elena Daniela Lupu; 

 

> medalie de aur pentru „Sun traking system”, 

autori: Constantin Ungureanu, Ilie Nițan, Mihaela 

Poienar, Mariana Rodica Milici, Daniela Irimia, 

Elena Crenguța Bobric, Elena Daniela Lupu, 

Gabriela Rață, Cristina Prodan, Adrian Romanescu, 

Radu Dumitru Pentiuc; 

 

> medalie de argint pentru „Interlocking system”, 

autori: Dan Laurențiu Milici, Ilie Nițan, Mihaela 

Poienar, Dumitru Cernușcă, Sergiu Dan Pața, 

Alexei Pianîh, Radu Dumitru Pentiuc, Cezar 

Dumitru Popa, Mihai Rață, Constantin Ungureanu; 

 

> premiul special al World Invention Intellectual 

Property Associations pentru invenția „Interlocking 

system”. 



 

Potrivit unui comunicat al USV, „aceste rezultate 

completează numeroasele distincții primite în 

ultima perioadă de colectivele de cercetători din 

cadrul Universității «Ștefan cel Mare» din Suceava 

și certifică încă o dată valoarea școlii de inventică 

sucevene”. 

________ Începe Sci+Fi FEST 

2019! 

www.stiintasitehnica.

com 

12.09.19 

Spațiu Spectacole de știință pentru copii, experimente în 

direct, roboți, telescoape profesionale de mari 

dimensiuni, drone, jocuri în Realitate Virtuală, 

echipamente de măsurare cinematică a mișcării, 

echipamente de antrenare a atenției și multe alte 

surprize vă așteaptă la a patra ediție a singurului 

festival de știință și imaginație Sci+Fi FEST din 

Europa. 

 

Festivalul se va desfășura pentru prima dată într-

unul dintre cele mai vizitate centre comerciale din 

Capitală, pentru a fi mai aproape de oameni.[…] 

 

Vin marile universități, în căutare de minți 

scormonitoare 

 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava va 

prezenta la stand macheta sistemului de orientare a 

panourilor solare după soare, premiat la saloanele 

de inventică; o bobină Tesla cu aplicații in 

transmiterea wireless a energiei la distanță și un 

sistem inteligent de monitorizare a microclimatului 

dintr-un spațiu închis. 

 



Universitatea Politehnică din București aduce 

Sound of Vision, un proiect de cercetare 

românească, care oferă persoanelor nevăzătoare 

posibilitatea de a percepe mediul înconjurător prin 

sunete și vibrații. 

 

Proiectul Sound of Vision a fost nominalizat de 

către Comisia Europeană în primele 10 proiecte 

europene din punct de vedere impact social („tech 

for society”), în competiția Innovation Radar Prize 

2018. 

 

SCI+FI FEST estesingurul festival de știință și 

imaginație din Europa.  Oferim tuturor 

participanților șansa să participe la o dezbatere 

deschisă, informală, de la digitalizare și inteligența 

artificială, la poluarea urbană, într-un mall 

inteligent, ParkLake Shopping Center. 

________ Comunicat de presă - 

Centrul de Cercetare și 

Documentare "Ștefan 

cel Mare" - Mănăstirea 

Putna 

www.agerpres.ro 

12.09.19 

________  

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 

Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în 

perioada 8 - 11 septembrie a.c., s-a desfășurat la 

Mănăstirile Putna și Dragomirna ediția a XXIII-a a 

Simpozionului internațional de istorie Colocviile 

Putnei. 

 

Ediția s-a deschis în ziua de duminică, cu slujba Te 

Deum-ului oficiată în biserica voievodală de 

Starețul Mănăstirii Putna, Arhimandritul 

Melchisedec Velnic, dimpreună cu un sobor de 

preoți și diaconi. 

 



A urmat deschiderea oficială a Colocviului în Sala 

Mare a Casei Domnești. După cuvântul de 

întâmpinare al gazdei, a luat cuvântul Domnul 

Ștefan S. Gorovei, președintele Centrului de 

Cercetare și Documentare al Mănăstirii Putna, care 

a vorbit istoricilor și tuturor celor prezenți despre 

rostul și misiunea istoricului. 

[…] 

Doamna Olimpia Mitric, profesor la Universitatea 

"Ștefan cel Mare” din Suceava, în comunicarea 

"Despre 'pierzătoriul foc' de la Mănăstirea Sucevița 

(1831). O nouă sursă documentară”, a prezentat 

amănunte despre incendiul din anul 1831 în care, pe 

lângă alte multe bunuri, a ars și arhiva veche a 

Mănăstirii Sucevița. […] 

 

________ Ștefan-Alexandru 

Băișanu, propus 

pentru funcția de 

ministru pentru Relația 

cu Parlamentul 

www.agerpres.ro 

11.09.19 

 

________ La 11 septembrie 2019, premierul Viorica Dăncilă 

a anunțat că a decis nominalizarea unor 

reprezentanți ai ALDE pentru portofoliile rămase 

vacante în urma retragerii acestei formațiuni de la 

guvernare în luna august. 

 

Pentru pentru funcția de ministru pentru Relația cu 

Parlamentul a fost nominalizat Ștefan Băișanu. 

 

*** 

Ștefan-Alexandru Băișanu s-a născut la 3 ianuarie 

1968, la Suceava, potrivit site-ului Camerei 

Deputaților, www.cdep.ro. 

 

A urmat Facultatea de Filozofie - Universitatea 

„Al.I. Cuza” din Iași (1988-1993), Universitatea 

www.hotnews.ro 

11.09.19 

 

www.romaniatv.net 

11.09.19 

 

www.obiectivdesuceava.

ro 

12.09.19 

 

m.hotnews.ro 

11.09.19 

 



www.antena3.ro 

11.09.19 

București (1998-2003), fiind licențiat în 

psihopedagogie specială și asistență socială, 

precum și Universitatea „Gheorghe Barițiu” din 

Brașov (2005-2010), obținând o licență în drept. 

 

Are certificat de analist programator din 1997. A 

urmat la Institutul Național de Administrație un 

program de formare specializată destinat funcției 

Prefecturale din România (2005-2006). Este 

absolvent al studiilor masterale în psihologie 

politică și leader ship - Universitatea Petru Andrei 

din Iași (2009-2011) și o specializare în Dreptul 

administrației publice la aceeași instituție de 

învățământ (2010-2012). 

 

Este Doctor în Filosofie, din 1999, instituția de 

învățământ coordonatoare fiind Universitatea „Al.I. 

Cuza” Iași. 

 

În perioada 1993-1999, a fost profesor cu 

definitivat, titular al catedrei de științe socio-umane, 

la Liceul de Artă Suceava, precum și Lector doctor 

la Universitatea „Pro Humanitas” București (1998-

2002). 

 

A ocupat diferite posturi didactice la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava: Lector doctor 

(2002-2004) și Conferențiar universitar doctor 

(2004-prezent). 

 

Între anii 2004-2007, a fost subprefect și în anul 

2008 prefect de Suceava. 

www.dcnews.ro 

11.09.19 

www.ziarelive.ro 

11.09.19 

 

 



 

În perioada iunie 2012-decembrie 2012, a ocupat 

funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean 

Suceava. 

 

Are o bogată activitate științifică, publicând patru 

cărți, precum și cursuri tipărite, îndrumare, 

antologii, lucrări științifice, fiind, totodată, membru 

în câteva colective de cercetare. 

 

Este președinte al fundației naționale Humanitas 

România - Filiala Suceava. 

 

Are la activ participări la Conferințe naționale și 

internaționale: Al IV-lea Congres al Federației 

Mondiale a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor 

UNESCO, Sinaia, 1-5 iunie 1995; Congresul 

A.S.P.L.F., editia XXIX, Nice, Franța – „Avenir de 

la raison, devenir des rationalites”, 27 august-1 

septembrie 2002; XXIst World Congress of 

Philosophy, Istanbul, Turcia, 10-17 august 2003. 

 

Este membru al Societății Scriitorilor din Bucovina. 

 

În anul 2004 a fost consilier local. Din 2009, a fost 

președinte al Filialei PNL Suceava. A fost 

președinte al comisiei de Turism a PNL și membru 

în Delegația Permanentă a PNL. A activat în PNL 

până în februarie 2016, când a optat pentru Alianța 

Liberalilor și Democraților (ALDE). 

 



A fost deputat al Uniunii Social Liberale (USL) din 

partea PNL în legislatura 2012-2016. A fost 

vicepreședinte al Comisiei pentru învățământ, 

știință, tineret și sport, vicepreședinte al Grupului 

parlamentar de prietenie cu Republica Austria și 

membru în Grupul de prietenie cu Ucraina. 

 

În legislatura 2016-2020, a fost ales pe listele 

ALDE, fiind vicelider al Grupului parlamentar al 

formațiunii până în septembrie 2019. 

 

Este membru în Comisia pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării, vicepreședinte în 

Comisia pentru transporturi și infrastructură și a 

fost vicepreședinte al Comisiei pentru cercetarea 

abuzurilor, corupției și pentru petiții (până în iun. 

2017). 

 

Este membru în Comisia permanentă comună a 

Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu 

UNESCO. 

 

Membru în Comisia parlamentară de anchetă a 

Camerei Deputaților privind modalitatea de 

încheiere a unor contracte de colaborare cu terțe 

persoane și a modului de angajare și efectuarea a 

cheltuielilor din bani publici în executarea 

contractelor de colaborare la Societatea Română de 

Televiziune și secretar în Comisia de anchetă 

privind activitatea SC Compania Națională de 

Transporturi Aeriene Române TAROM SA în 

perioada 2007-2018. 



________ 6 echipaje sătmărene 

premiate la concursul 

de științe și robotică 

RoSEF 2019 de la 

Suceava 

www.informatia-zilei.ro 

11.09.19 

 

________ În perioada 6-8 septembrie, Universitatea “Ștefan 

cel Mare” din Suceava a găzduit cea de-a X-a ediție 

a Concursului Național de Știință și Inginerie pentru 

Elevi RoSEF. 

 

În competiție au intrat proiecte ale elevilor din 10 

județe ale României, printre care și Satu Mare, și un 

proiect al unei echipe de elevi din Belgia. Lucrările 

au fost grupate pe 4 categorii tematice – științe, 

științe aplicate, robotică și tehnologia informației – 

și pe două categorii de vârstă. Din juriu au făcut 

parte jurnaliști de știință, cercetători și inventatori. 

Președintele juriului a fost jurnalistul și scriitorul 

Alexandru Mironov, Doctor Honoris Causa al USV. 

Câștigătorii concursului RoSEF 2019 vor forma 

echipa reprezentativă a României pentru concursuri 

din Statele Unite, Olanda și Emiratele Arabe Unite. 

Pe lângă premiul obținut la juniori de Iuliana Paula 

Hușanu, de la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, 

și la categoria seniori au fost recompensate cu 

medalii proiecte ale unor elevi suceveni. 

Președintele Societății Științifice Cygnus, 

profesorul Victor Șutac, a spus: „Suceava este, de 

peste zece ani, promotorul celor mai interesante 

proiecte de știință ale elevilor din România și 

centrul în care se pregătește participarea României 

la competițiile internaționale”. 

 

După cum ne-a spus prof. univ. dr. Dan Milici, 

prodecanul instituției organizatoare, elevii 

sătmăreni care au participat la această competiție de 

înaltă ținută au dovedit o bună pregătire teoretică și 

www.monitoruldestiri.ro 

11.09.19 



practică, și-au ales proiecte interesante, iar 

profesorii care-i pregătesc dovedesc multă dăruire. 

În Satu Mare sunt centre de excelență care fac 

lucruri interesante. 

La acest concurs ajuns la cea de a X-a ediție județul 

Satu Mare a fost reprezentat de patru echipaje de la 

Centrul de Excelență al Școlii gimnaziale nr. 1 din 

Carei, profesor Ovidiu Motișan, Colegiul „Mihai 

Eminescu” – un echipaj condus de profesoara Geta 

Cozma – și Liceul German „Johann Ettinger”, cu un 

echipaj condus de profesoara Rodica Moise. Se 

cuvine subliniat faptul că cele 6 echipaje sătmărene 

au fost în competiție cu alte 44 de echipaje din 9 

județe ale țării. Toate echipajele de la noi din județ 

au urcat pe podium. 

 

Iată locurile ocupate și numele participanților: Carei 

– Premii: medalia de argint -premiul II – Flashing 

light (Czier Balazs, Leim Dennis, Șorian David) – 

clasa a V-a; medalia de argint – premiul II – 

Roboinfrared IR1/IR2 (Oneț Denisa, Oros Carla) – 

clasa a VIII-a; medalia de bronz – premiul III – 

Traffic lights (Bohony Mark, Bonte Anghel, 

Szenași David) – clasa a VI-a; medalie de bronz – 

premiul III – Line follower robot1/robot2 (Ardelean 

Cătălin, Fuzi Răzvan, Paul Gabriel) – clasa a VII-a. 

De la Colegiul Național „Mihai Eminescu” au 

participat elevele Simina Bârle și Călina Oprea, 

care au ocupat locul II – medalia de argint, iar de la 

Liceul German „Johann Ettinger” elevii Daniel 

Potor și Patrik Batori, clasați pe locul III – diploma 

de bronz. Echipele din Carei au fost însoțite la 



Suceava și de profesorul Nicolae Moldovan, 

directorul școlii. 

 

Rezultatele ne onorează și măresc numărul de 

diplome câștigate anul acesta de elevii de la 

robotică după cele câștigate în primăvară la 

Olimpiadele județene și naționale. Și noi 

transmitem felicitările noastre câștigătorilor! 

________ Peste 400 de 

silvicultori din 

România și cinci țări 

participă la o întrunire 

în Băile Felix 

www.ziarulprofit.ro 

11.09.19 

 

Național Potrivit unui comunicat semnat de liderul Federației 

Silva, ing. Silviu Geană, la eveniment sunt invitați 

să participe membri ai Parlamentului României, din 

conducerea Ministerului Apelor și Pădurilor, 

conducerea Regiei Naționale a Pădurilor – 

Romsilva, reprezentați ai unor organizații sindicale 

și profesionale partenere, precum și reprezentanți ai 

Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere 

din cadrul Universității Transilvania din Brașov și 

ai Facultății de Silvicultură din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava.  

 

Programul manifestărilor va debuta joi, după 

ceremonia oficială, cu Simpozionul internațional 

„Necesitarea adaptării politicilor forestiere la 

provocările actuale și viitoare în vederea restabilirii 

echilibrului între cele 3 funcții principale ale pădurii 

– funcția ecologică, funcția socială și funcția 

economică”, în cadrul căruia se vor prezenta șapte 

lucrări. 

 

În paralel, se va desfășura Competiția sportivă 

internațională „Cupa Federația Silva” la fotbal, șah, 

tenis de masă, tenis de câmp, darts, whist și table.  

www.stiripesurse.ro 

11.09.19 



 

De la ora 12,30 este programată o conferință de 

presă, la Hotel Internațional Băile Felix.  

 

După amiază, de la 15,30, va avea loc ședința 

Consiliului de Conducere al Federației Sindicatelor 

Silva.  

 

Pentru ziua de vineri este programată o întâlnire de 

lucru a conducerii Ministerului Apelor și Pădurilor, 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva cu 

membrii Consiliului de conducere al Federației 

Silva și reprezentanții delegațiilor din Polonia, 

Republica Moldova, Ungaria, Ucraina și Spania.  

 

În același timp, vor continua întrecerile sportive, 

urmând ca seara, de la ora 18,00, să fie premiați 

primii clasați la fiecare probă sportivă cu diplome și 

trofeul „Cupa Federația Silva”. 

 


