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- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a implementat, alături de 
alte universități din țară, un proiect educațional pentru formarea 
studenților și a personalului didactic universitar. Astfel, alături de 
Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Constantin 
Brâncuși” din Târgu Jiu și Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, în 
perioada 2019-2021 a fost implementat proiectul „Împreună universități 
și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative” - 
proiect operațional Capital Uman POCU 121030. 
În cadrul universității sucevene proiectul s-a axat pe două direcții, prima 
dintre ele reprezentând formarea personalului didactic universitar. 
Astfel, 30 de cadre didactice de la USV au urmat cursuri de Didactică și 
Psihopedagogie universitară (Managementul grupului de studenți, 
Metode moderne de învățământ, Elaborarea materialelor didactice, 
Proiectare curriculară) și Problem Based Learning (Stimularea învățării 
eficiente, Elaborarea problemelor în abordarea PBL, Tehnici de 
coordonare a activităților instructive, Stimularea implicării educabililor) 
și au participat la diverse workshopuri. Dintre aceștia, 10 universitari au 
urmat stagii naționale de bune practici, 7 cadre didactice au urmat stagii 
de practică profesională la angajatori, 5 persoane au beneficiat de sesiuni 
de consiliere didactică individuală, iar 6 universitari au beneficiat de un 
stagiu de formare internațional în cadrul Maastricht University Centre 
for International Cooperation in Academic Development, Olanda. 
În cadrul celei de a doua direcții a proiectului au fost cuprinse activități 
dedicate studenților, prin care aproximativ 300 de studenți suceveni au 
beneficiat de cursuri gratuite pentru formarea de competențe 
transversale: Munca în echipă, Tehnologii multimedia, Gândire critică, 
Gestionarea eșecului, Comunicare eficientă, Stimularea creativității. 
Aceste cursuri s-au derulat concomitent cu stagii naționale de bune 
practici, sesiuni de consiliere pentru carieră și pentru dezvoltarea 
tehnicilor de învățare organizate de specialiști din Universitatea de Vest 
din Timișoara, 5 worksopuri ale angajatorilor, cursuri magistrale ale 
unor personalități ale științei și culturii românești și internaționale. 
Coordonatorul proiectului în cadrul USV a fost prof. dr. ing. Dan L. 
Milici, decan al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, 
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care a declarat în legătură cu necesitatea acestuia: „Trebuie să inovăm, 
să trăim prin a ne repoziționa față de cei din jur, față de curiozitatea 
generată acum de relația dintre frică și nevoia de ceilalți. Trebuie să 
regăsim sensul școlii ca relație directă între colegi, între aceștia și 
studenți, între studenți și școală. Noi educăm tinerii acestei generații, nu 
pe cei ai unei generații trecute, tineri care trebuie să știe să comunice și 
să rezolve probleme într-o societate descentralizată în timp și spațiu, în 
condiții diverse, impuse tot mai des de mediul virtual. Implementarea 
proiectului a fost personalizată la nivelul fiecărei universități partenere; 
acest lucru nu a fost ușor deoarece, imediat după debutul activităților, a 
izbucnit pandemia Covid-19, fapt ce a necesitat readaptarea activităților 
și reorganizarea acestora, astfel încât să poată fi atinse obiectivele impuse 
inițial. Am avut sprijinul cadrelor didactice de la Facultatea de Științe ale 
Educației din USV, membre în echipa de implementare, iar efortul celor 
30 de cadre didactice sucevene și al celor 300 de studenți USV, din care 
peste jumătate din mediul rural, a fost intens și extenuant. Ne bucurăm 
cu toții, la final, de reușita acestui program”. 
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 WWF România, în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, 
Institutul de Cercetare în Silvicultură PS Pasternak- UkKRIMF și cu 
organizația Ecosphera din Ucraina lansează un raport consolidat legat de 
managementul lemnului mort. Acesta a fost realizat în mod participativ 
în cadrul proiectului „Promovarea lemnului mort pentru creșterea 
rezilienței pădurilor în zona transfrontalieră România-Ucraina”. 
Ca să putem vorbi despre managementul lemnului mort trebuie mai întâi 
să vorbim despre ce este lemnul mort. Lemnul mort, adică acei arbori 
morți în picioare sau buștenii căzuți, este o componentă critică în 
structura și funcționarea pădurii datorită rolului cheie pe care îl are în 
menținerea productivități, regenerarea naturală, conservarea 
biodiversității și creșterea rezilienței la schimbări climatice a pădurilor. 
Totodată prezența lemnului mort contribuie la furnizarea de beneficii, 
așa zise servicii ecosistemice, valoroase comunităților locale. 
De ce a fost nevoie de un raport consolidat dezvoltat în România și 
Ucraina? Deoarece gestionarea lemnului mort în aceste două țări este un 
concept de conservare relativ nou, promovat abia începând cu anii 2000 
și care nu este, cel mai adesea, bine înțeles în practică. Timp de zeci de 
ani, autoritățile competente din România și Ucraina au considerat că 
lemnul mort este un „inamic al pădurii” și au depus eforturi pentru a-l 
scoate sistematic din păduri prin operațiuni forestiere, în conformitate 
cu normele și reglementările silvice. Acest lucru a dus la dispariția 



anumitor specii valoroase din ecosistemele forestiere, dezechilibrând 
ecosistemul și ducând la vulnerabilități legate de capacitatea de 
regenerare naturală a pădurilor, asigurarea nutrienților din sol, 
rezistența la schimbările climatice, contribuind astfel la un impact 
economic negativ. 
În cadrul proiectului a fost dezvoltat un raport consolidat, prin care se 
prezintă rezultatele cercetării lemnului mort, atât din pădurile naturale, 
virgine, cât și din pădurile gospodărite. 
Cercetarea a constat în amplasarea randomizată a 80 de suprafețe de 
probă, în zona transfrontalieră România- Ucraina. Inventarierea acestor 
suprafețe de probă s-a realizat după un protocol de inventariere comun, 
datele obținute fiind prelucrate în vederea obținerii de informații despre: 
diversitate structurală, cantitatea de lemn mort precum și cuantificarea 
gradul de reziliență a pădurilor la schimbările climatice. În suprafețele 
de probă amplasate în pădurile gospodărite de la Strâmbu Băiuț volumul 
mediu al arborilor morți pe picior este de 26.16 m3, reprezentând circa 
5% din totalul de biomasă. În pădurea virgină volum acestor arbori este 
de 69,30 m3, reprezentând circa 7% din totalul de biomasă, distribuția 
acestor volume fiind neuniformă. În Ucraina, volumul arborilor morți pe 
picior este mai redus comparativ cu cele din România: 7.7 m3 (cu valori 
între 1.1 m3 și 19.1 m3) în pădurea gospodărită și respectiv 38.3 m3 (cu 
valori între 1.1 m3 și 158.6 m3) în cea naturală. 
Finanțat de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul European 
de Vecinătate, Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-
2020, proiectul are o durată de 24 luni, (ianuarie 2020 – decembrie 
2021). Obiectivele specifice, activitățile și rezultatele așteptate ale 
proiectului sunt legate de zona țintă a proiectului din România (județele 
Maramureș și Suceava) și Ucraina (regiunile Ivano Frankivsk și 
Zakarpattia). 
Valoarea proiectului este de 324942,5 euro (1562973,425 lei), din care 
contribuția Uniunii Europene este de 292448,25 euro (1406676.08 lei). 
Codul EMS-ENI: 2soft/1.2/13. 
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- Un an de proiect Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în promovarea 
siturilor de patrimoniu istoric și cultural în zona transfrontalieră a 
României și Ucrainei – HE-CROSS 
În perioada 29-30 iunie 2021, o parte a echipei sucevene din cadrul 
proiectului transfrontalier  „Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în 
promovarea siturilor de patrimoniu istoric și cultural în zona 
transfrontalieră a României și Ucrainei” – HE-CROSS a participat la 
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conferința de presă organizată de partenerul ucrainean, Universitatea 
Națională Tehnică de Petrol și Gaz Ivano-Frankivsk (IFNTUOG), ce a 
avut ca scop prezentarea rezultatelor intermediare ale proiectului.  
Proiectul desfășurat în parteneriat de către Universitatea „Stefan cel 
Mare” din Suceava (USV), în calitate de beneficiar, și Universitatea 
Națională Tehnică de Petrol și Gaz Ivano-Frankivsk este implementat 
începând din luna februarie 2020. Rezultatele obținute în primul an al 
proiectului, dar și direcțiile de acțiune pentru implementarea viitoare au 
fost prezentate de către domnul Prorector pentru imagine universitară, 
relații internaționale și dezvoltare europeană Ștefan Purici, coordonator 
de proiect, de către domnul Oleg Mandryk, prim-prorector al IFNTUOG, 
și de către Mykola Prykhodko, manager de proiect din partea IFNTUOG. 
De asemenea, a fost subliniat rolul cooperării transfrontaliere și sprijinul 
Uniunii Europene în dezvoltarea parteneriatelor puternice și a 
comunităților locale de ambele părți ale frontierei, dar și în promovarea 
culturii locale și păstrarea patrimoniului istoric. Întrebărilor jurnaliștilor 
le-au răspuns și domnul Decan al Facultății de Istorie și Geografie, 
conf. univ. dr. Florin Pintescu, membru al echipei de implementare, și 
domnul Vitaliy Perederko, șeful Departamentului de Turism al Direcției 
de Cooperare Internațională, Integrare Europeană, Turism și Investiții a 
Administrației regionale de stat Ivano-Frankivsk, Ucraina. 
Printre rezultatele notabile obținute până în acest moment se numără 
reabilitarea Muzeului de Geologie din cadrul IFNTUOG, inventarierea 
obiectivelor istorice și culturale de ambele părți ale frontierei și 
organizarea unei selecții pentru introducerea lor în materiale de 
promovare și pe site-ul proiectului, ce urmează a fi lansat în scurt timp.  
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- Casele de Cultură ale Studenților sunt cele responsabile cu achiziționarea 
anuală a serviciile de masă și cazare în funcție de locurile disponibile puse 
la dispoziție de către ministerul de resort, ca urmare a consultării cu 
organizațiile studențești, legal constituite, din Centrele Universitare. 
Astfel, în perioada 6-11 iulie, studenții interesați să meargă în tabere se 
pot înscrie la secretariatul facultății unde studiază. Studenții beneficiază 
de locuri gratuite în tabere, în funcție de rezultatele obținute la învățătură 
și de activitatea depusă pentru organizarea diverselor acțiuni culturale 
sau de voluntariat, fiind exceptate cazurile sociale. 
Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în limita fondurilor 
bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt 
studenții care sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la 
licență sau masterat, sunt integraliști și au până în 35 de ani. 
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Anul acesta au fost repartizate pentru Iași 437 locuri, bugetate cu 332120 
de lei, după cum urmează: 
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași: 97 locuri; 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de 
la Brad” din Iași: 27 locuri; 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza„ din Iași: 160 locuri; 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași: 67 locuri; 
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași: 11 locuri; 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava: 62 locuri; 
Casa de Cultură a Studenților Iași – Cluburi artistice: 13 locuri. 
Cazarea studenților se face în unitățile clasificate conform legislației și 
standardelor naționale, în limita a maximum 100 lei/ zi/student, iar 
mesele vor fi asigurate pe baza unor bonuri valorice, în cuantum de 52 
lei/zi/student.[…] 
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- Este vorba de „La porțile destinului”, „Domnii paralele”, „Vitejii Măriei 
Sale”, „Și dacă mâine ar veni…” 
La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, auditoriumul „Joseph 
Schmidt”, a avut loc joi, 1 iulie a.c., o multiplă lansare de carte a 
scriitorului Andrei Breabăn, fiind vorba despre romanele istorice „La 
porțile destinului”, „Domnii paralele”, „Vitejii Măriei Sale”, „Și dacă 
mâine ar veni…” (eseuri). Manifestarea a fost moderată de prof. univ. dr. 
Mircea A. Diaconu, critic literar, prorector al USV, alături de Cassian 
Maria Spiridon, președintele Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din 
România, Gellu Dorian, redactor-șef al revistei „Hyperion – Caiete 
botoșănene”, Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății 
Scriitorilor Bucovineni (SSB), Florin Pintescu, decanul Facultății de 
Istorie din cadrul USV, și pr. Mihai Cobziuc, de la Dărmănești, care a fost 
prezent cu binecuvântarea ÎPS Calinic, arhiepiscop al Sucevei și 
Rădăuților. Deoarece lansarea a avut loc cu o zi înainte de pomenirea Sf. 
Voievod Ștefan cel Mare (2 iulie), pr. Mihai Pădurariu, din Comănești, a 
săvârșit o pomenire a voievodului la 517 ani de la strămutarea la cele 
veșnice, iar elevii care l-au însoțit au susținut un micro-recital de versuri 
patriotice din folclor despre domnia lui Ștefan cel Mare. 
Reamintim că Andrei Breabăn, printre altele și membru al Clubului de 
Inițiativă Literară (CIL), se ocupă în scris de istoria românilor de la 
origini și până în prezent, preocupat fiind și de studiul critic al 
documentelor istorice, pe baza cărora a realizat scrierile de mai sus. 

 


