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Florin Paiu Parteneriat între RC 
Gura Humorului și 
USV, pentru 
sprijinirea și 
încurajarea 
rugbiștilor în a urma 
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Sport local Rugby Club Gura Humorului a anunțat că a încheiat un protocol de 
colaborare cu Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava, în vederea unei implicări mai accentuate și 
concentrate pentru promovarea educaţiei fizice şi a sportului, dar mai 
ales a sportului de performanţă la nivelul judeţului Suceava. 
Unul dintre scopuri este și de a-i încuraja pe rugbiștii de la Gura 
Humorului să urmeze studii superioare. În acest fel, pe lângă dezvoltare 
personală, urmarea facultății la Suceava ar fi și o șansă pentru RC Gura 
Humorului de a ține la echipă mai mult jucătorii valoroși. De cele mai 
multe ori, jucătorii valoroși au plecat la alte echipe, odată cu începerea 
facultății. 
„Câţiva dintre sportivii echipei noastre sunt deja studenţi în cadrul 
Facultăţii de Educaţie Fizică si Sport Suceava. În acelaşi timp, avem şi 
jucători care urmează să se înscrie la facultate şi care-şi propun să 
urmeze cursuri de profil. Această colaborare are ca scop principal 
încurajarea oricărui tânăr sportiv de a urma cursuri de licență în 
domeniul în care performează, demararea unor acţiuni şi a unor 
evenimente comune de îndată ce ni se va permite pentru a încuraja 
sportul de performanţă, dar şi de a sublinia importanța sportului în 
incluziunea socială şi egalitatea de şanse”, a declarat Gabriela Popescu, 
președinte la Rugby Club Gura Humorului. 
Un mesaj a transmis și Petru Ghervan, decanul Facultăţii de Educaţie 
Fizică şi Sport: „Am achiesat cu bucurie și cu speranță la proiectul propus 
de Rugby Club Gura Humorului. Bucurie pentru că, iată, sportul 
românesc nu se predă, ba din contră, își croiește drumul său, indiferent 
de greutățile cu care se confruntă. Speranță, pentru că numai privind 
spre viitor putem să pregătim calea spre performanță. 
Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității «Ștefan cel 
Mare» își deschide porțile și spre această ramură sportivă - rugby - și 
pune umărul la clădirea a ceea se dorește a fi un proiect solid și temeinic, 
care să asigure continuitate, performanță și educație. 
Sportul, în general, trebuie să fie un element definitoriu care să 
împlinească dezideratul unei societăți moderne, iar rugby-ul, în special 
cel humorean, care a dat atâția jucători la lotul național și care s-a 
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remarcat prin câștigarea mai multor titluri naționale la juniori, trebuie 
să fie sprijinit pe toate căile.” 
RC Gura Humorului are echipă de seniori în a doua divizie a rugbiului 
românesc și mai multe echipe de juniori, pe grupe de vârste. La juniori, 
elevii lui Andrei Varvaroi, care acum au împlinit sau împlinesc 18 ani, au 
la activ trei titluri de campioni naționali, iar mulți dintre ei vor intra din 
toamnă la facultate. 

Ioan 
Buciumar 
 
 

Ministrul Mediului 
propune o strategie 
pentru pădurile din 
România 
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Orașul tău Ministrul Mediului a cerut sprijinul Universităţilor Transilvania şi Ştefan 
cel Mare pentru stabilirea liniilor directoare pe care va trebui să le 
urmeze strategia României în ce priveşte pădurile. 
 
România va avea o strategie pentru gestionarea pădurilor făcută de 
specialişti şi profesori de la Universitatea Transilvania din Braşov şi 
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava. Ministrul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, Tanczos Barna, spune că îşi doreşte o strategie făcută de 
specialişti şi nu de politicieni tocmai pentru ca, indiferent de culoarea 
politică a guvernului, strategia să fie aplicată în următorii ani. Încă de 
anul trecut, cele două universităţi au fost alături de minister, au oferit 
informaţii extrem de importante şi expertiza ştiinţifică. 
[…] 
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Programul european 
Erasmus for Young 
Entrepreneurs: Vrei 
să îți dezvolți 
afacerea? 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava te invită 
sa beneficiezi de o 
oportunitate unică. 
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Comunicat de 
presă 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava implementează proiectul 
Erasmus pentru pentru tinerii antreprenori, un program unic, de schimb 
de experiență pentru cei care sunt sau vor să devină oameni de afaceri. 
Scopul programului este să ajute antreprenorii în devenire sau începători 
să obțină experiența și competențele de care au nevoie pentru a 
administra sau dezvolta o întreprindere mică, lucrând alături de un 
antreprenor cu experiență din altă țară, pe o perioadă cuprinsă între o 
lună și șase luni.[…] 
 Antreprenorul aspirant călătorește în țara antreprenorului gazdă, cu 
sprijin financiar din partea UE, primit prin intermediul USV. 
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    Ei petrec împreună o perioadă cuprinsă între o lună și șase luni, 
cooperând și ajutându-se reciproc pentru a-și dezvolta afacerile. 
    Dacă vi se pare riscantă colaborarea cu prezență fizică, în contextul 
pandemiei de COVID-19,  puteți desfășura schimbul de experiență la 
distanță (remote exchange), parțial sau integral. 
    Pe toată durata participării lor la program, ambii antreprenori sunt 
sprijiniți de către punctele de contact locale din țările respective.[…] 
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Nominalizaţi la Gala 
Premiului naţional 
Creangă, Opera 
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Actualitate Gala Premiului naţional pentru proză Ion Creangă, Opera omnia, ediţia 
a V-a, îşi va desemna câştigătorul din acest an în cadrul unui eveniment 
programat pe 1 martie, la ora 12:00, la sala Calistrat Hogaş a CJ Neamţ. 
[…] 
La această ediţie, ca preşedinte al juriului a fost desemnat scriitorul 
Nicolae Breban, membru al Academiei Române. Alături de el mai sunt 
scriitori şi critici literari. Este vorba despre Bogdan Creţu, profesor 
universitar doctor la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza“ din Iaşi, director al Institutului de Filologie „Alexandru Philippide 
şi Mircea Diaconu, profesor universitar doctor, prorector al Universităţii 
„Ştefan cel Mare Suceava. 
[…] 
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Valentin 
Hutanu 

Fragmente de oase 
umane, de la Iași, 
trimise spre 
cercetare la un 
laborator din 
Polonia! Osemintele 
au fost descoperite 
în 2020, lângă 
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Titlurile zilei Un grup de specialiști din Iași au trimis mostre de oase umane, de acum 
câteva mii de ani, la o analiză în afara României! Acestea au ajuns la 
„Poznan Radiocarbon Laboratory” – Polonia unde se va utliza metoda 
radiocarbon 14C. Când vor veni rezultatele, informațiile ar putea avea o 
valoare pentru întreaga comunitate locală, dar și pe plan național. 
Solicitările au fost făcute de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) 
din Iași.[…] 



bisericile „Sfinții 
Atanasie și Chiril” și 
„Sf. Nicolae” 

Cercetarea a fost efectuată de un colectiv inter-/pluridisciplinar alcătuit 
din dr. abilitat Dumitru Boghian (Universitatea «Ștefan cel Mare» din 
Suceava- USM), prof. dr. Sergiu-Constantin Enea (Liceul Teoretic «Ion 
Neculce» Târgu Frumos), Ion Ciobanu (director Rezervația Cultural-
Naturală Orheiul Vechi, Republica Moldova), Sergiu Popovici (Agenția 
Arheologică Națională Chișinău). Au participat și dr. Angela Simalcsik 
(Academia Română, filiala Iași, Centrul de Cercetări Antropologice 
«Olga Necrasov»), dr. Radu-Gabriel Pîrnău (Academia Română, filiala 
Iași, Colectivul de Geografie), dr. Andrei Asăndulesei și dr. Felix-Adrian 
Tencariu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

 

 

 

 

 

 

 


