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A1. Îmbunătățirea aspectului peisagistic al Grădinii botanice a USV 

R1 – A1.1, A1.2, A1.3, A1.4 și A1.5; ; Indicator 1: 450 exemplare lemnoase achiziționate şi plantate 100% 

- au fast achiziționate și plantate 450 exemplare lemnoase - 100% 

- s-a realizat sistematizarea sectorului „Dendrarium” – 100%; 

- a fost amenajată la scară mică o vale specifică reliefului muntos asiatic cu vegetaţie lemnoasă - 100% 

- a fost dezvoltată baza de date şi imagini, întreţinerea şi modernizarea bazei materiale existente, pregătirea de 

materiale documentare şi diseminarea informaţiilor - 100% 

 
A2. Promovarea activităţilor şi rezultatelor obţinute în urma înfiinţării, extinderii şi dezvoltării 

Grădinii botanice a USV prin semnalizarea principalelor regiuni fitogeografice din sectorul „Flora 

Globului” folosind panouri explicative în vederea creșterii impactului educațional, științific și cultural 

al colecţiilor existente. 

R2 - A2.1, A2.2, A2.3 şi A2.4; Indicator 2: 6 panouri explicative în vederea creșterii impactului educațional, 

științific și cultural al colecţiilor existente: 

- activităţi de diseminare a rezultatelor obţinute au fost realizate prin proiectarea  și montarea a 6 panouri 

explicative de semnalizare a principalelor regiuni fitogeografice din sectorul „Flora Globului” în vederea 

creșterii impactului educațional, științific și cultural al colecţiilor existente în cadrul Grădinii botanice a USV 

- 100%; 

- evenimentul educaţional ştiinţific ”Flora Globului - diversitatea meridianelor vegetale” - acţiune practică de 

montare a panourilor explicative - activitate instructiv-educative adresată studenţilor şi cadrelor didactice din 

învăţământul universitar sucevean în vederea promovării şi valorificării rezultatelor a fost realizată în perioada 

6-7 decembrie 2021 - 100%; 

- au fost organizate activităţi instructiv-educative și de cercetare aplicată cu studenți din cadrul USV, la care 

au participat și elevi din învăţământul preuniversitar, reprezentanţi ai APM Suceava, în vederea conştientizării 

importanţei Grădinii botanice a USV pentru comunitatea locală – 100%; de asemenea, diseminarea rezultatelor 

proiectului a fost realizată în cadrul evenimentului din perioada 6-7 decembrie 2021. 

 

A3. Pregătirea profesională a studenţilor prin derularea stagiilor de pregătire practică de specialitate 

în cadrul Grădinii botanice a USV în vederea dezvoltării abilităților practice 

R3 - A3.1, A3.2 şi A3.3; Indicator 3: 4 stagii de practică pentru minimum 80 studenţi  (100%), 4 lucrări licenţă 

cu tematici experimentale moderne (100%) 

-  sunt întrunite condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţilor de formare practică a studenţilor Facultăţii 

de Silvicultură și au fost derulate stagii de pregătire practică în cadrul  Grădinii Botanice USV la care au 

participat peste 80 de studenți – 100%; 

- sunt utilizate tehnici moderne inclusiv facilităţi IT în formarea competenţelor profesionale a studenţilor 

Facultăţii de Silvicultură – 100% 

- au fost realizate 4 tematici experimentale moderne pentru lucrările de finalizare a studiilor universitare prin 

observații directe, măsurători şi  urmărirea dinamicii plantațiilor – 100%. 

 
A4.  Managementul proiectului: implementarea activităților, pregătirea şi derularea achizițiilor; monitorizare 

şi raportare – 100% 

 

Cheltuieli de personal realizate pentru activităţile prevăzute în cadrul proiectului – 98.000 lei (100%) 

Cheltuieli materiale realizate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor din cadrul proiectului 

– 223.890 lei (100%%) 

Cofinanțare: 57.004,14 lei (15,83) 

 


