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Suceava va găzdui, anul viitor,unul dintre cele mai ample 

evenimente dedicate tinerilor pasionați de inventică și cercetare 

din Europa, MILSET Expo Sciences Europe, expoziție organizată 

o dată la doi ani. 

Aceasta va reuni cele mai importante realizări inovative și studii 

realizate de elevii din Europa, grupate pe mai multe domenii de 

interes, organizatorii estimând că circa 300 – 400 de tineri își vor 

da întâlnire în cadrul evenimentului. Aceștia ar urma să fie 

însoțiți de circa 100 de profesori. 

Expo Sciences Europe ar urma să se desfășoare la finele lunii 

iulie. 

Universitarul Laurențiu Dan Milici a menționat că 150 – 200 de 

lucrări vor fi prezentate la târg, cel mai probabil standurile 

urmând să fie instalate în corpul E al Universității „Ștefan cel 

Mare”, atât în holul central, cât și la parter. 

„În anii pari, evenimentul se adresează tinerilor din Europa, iar în 

anii impari se desfășoară MILSET Expo-Sciences International, 

expoziție mult mai amplă  la care sunt prezenți elevi din întreaga 

lume. Noi pregătim evenimentul, încă sunt multe chestiuni de pus 

la punct, mai căutăm sponsori și așteptăm și sprijinul comunității 



locale”, a arătat Milici.  

Pe lângă aspectele inovative, expoziția pune accent pe 

interacțiunea participanților, schimbul de experiență, comunicarea 

între echipe și colaborare. 

În 2018, Expo Sciences Europe s-a desfășurat în Polonia, tot într-

un campus universitar, iar în 2016, evenimentul a avut loc în 

Franța, tot la o universitate. 

În organizarea ESE la Suceava se vor implica Universitatea din 

Suceava,  Societatea Științifică „Cygnus” Suceava, MILSET 

România, Inspectoratul Școlar Suceava. 

Detalii despre eveniment vor fi actualizate online pe 

https://ese.milset.org/2020/. 
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__________ Astăzi, 24 octombrie, s-a desfășurat la centrul Impact Hub 

Bucharest din Splaiul Unirii conferința „IT și inovație în 

gestionarea durabilă a pădurilor și prelucrarea eficientă a 

lemnului” (Sustainable Forest Management and Efficient Wood 

Processing), organizată în cadrul proiectelor Surprisingly 

Ingenious pe care le desfasoară Advantage Austria (Secția 

Comercială a Ambasadei Austrei la București). Proiectul 

Surprisingly Ingenious nu este doar o inițiativă locală, mai 

existând astfel de acțiuni ale secțiilor comerciale ale ambasadelor 

Austriei din 70 de țări. 

Aceasta conferință s-a desfășurat în parteneriat cu: Regia 

Națională a Pădurilor – Romsilva, reprezentată de Directorul 

www.ziarero.antena3.ro 

24.10.19 

https://ese.milset.org/2020/


General Gheorghe Mihăilescu, Asociația Forestierilor din 

România, reprezentată de președintele Ciprian Muscă, Austrian 

Research Centre for Forests, reprezentată de domnul Alois 

Schuschnigg, Universitatea „Transilvania” din Brașov – 

Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, reprezentată de 

domnii profesori Valeriu Norocel Nicolescu și Bogdan Popa, și 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, reprezentată de domnul 

Liviu Nichiforel. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul 

AMICOM România. 

La conferință au participat reprezentanții ai asociaților de 

proprietari și de administratori de fonduri forestiere, ongeori, 

sindicate ale lucrătorilor din industria de profil, asociații patronale 

implicate în exploatarea lemnului și în fabricarea de mobilă etc. 

În ciuda titlului conferinței, principala preocupare a 

participanților a fost nevoia de a explica situația în care se află 

fondul forestier al României, importanța industriilor de exploatare 

și prelucrare a lemnului, aspectele privind vânătoarea animalelor 

sălbatice etc. A fost vizibilă dorința vorbitorilor, organizați în 

cinci panele succesive, de a arăta că situația exploatării pădurilor 

din România nu este una catastrofală, exploatarea raționala fiind 

una importantă și necesară pentru țară și comunități mai ales din 

punct de vedere economic, necesitatea vânătorii controlate a 

animalelor sălbatice, mai ales când acestea devin păgubitoare și 

periculoase în special pentru locuitorii din mediul rural. S-a 

vorbit mai ales de cazul urșilor bruni, unde România are un 

efectiv mare de animale, aproape 7.000 de urși. Cel mai mare din 

Europa, în afara Rusiei. 

 



Oana Nuțu Peste 40 de posturi 

de bugetari 

disponibile în 

județul Suceava, 

cele mai multe în 

administrație, 

sănătate și educație 

www.obiectivdesuceava.ro 

25.10.19 

Suceava La nivelul județului Suceava există 42 de posturi vacante în 

sistemul bugetar, în cadrul autorităților și instituțiilor publice, 

cele mai multe dintre acestea în administrație, sănătate și 

educație. Dintre acestea 9 sunt în cadrul Universității ”Ștefan cel 

Mare” Suceava, și anume câte 2 posturi de electrician și îngrijitor, 

și câte un post de secretar, consilier de orientare, inginer 

constructor, inginer sistem și manipulant mărfuri. […] 

 


