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Sinteza articolului 

- Universitatea 
Suceava organizează 
cursuri de învățare a 
limbii române 
pentru refugiații din 
Ucraina 

newsbucovina.ro 
22.03.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat, marți, că 
organizează cursuri de învățare a limbii române pentru refugiații din 
Ucraina. 
Cursurile se vor desfășura zilnic (2h/grupă) în zilele lucrătoare în una 
dintre sălile USV. 
Doritorii se pot înscrie până la data de 25 martie 2022  pe adresa de e-
mail ioana.balauta@usm.ro 

 Campania de donare 
de sânge „Uniți 
pentru viață” se va 
încheia săptămâna 
aceasta 

obiectivdesuceava.ro 
22.03.22 

- Studenții suceveni au anunțat că pe data de 24 martie se va încheia 
campania de  donare de sânge „Uniți pentru viață” organizată de ASCOR 
Suceava și asociațiile partenere din cadrul USV. Această campanie are un 
caracter național, fiind organizată de celelalte 18 filialele ASCOR, din 
țară.  Ca în fiecare, sunt parteneri activi aproape toate asociațiile 
studențești din Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava printre care: 
Asociația Studenților din Universitatea Suceava – ASUS, Firesc – 
Asociație Studențească, Grupul de Inițiativă al Românilor din Basarabia 
-GIRB, Asociația Europeană a Studenților in Drept (ELSA), ATOS – 
Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni, Association internationale des 
étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESEC Romania), 
Erasmus Student Network ( ESN) 
Cu bonurile de masă primite în urma campaniei, vom cumpăra alimente 
peroanelor nevoiașe aflate în evidența ASCOR Suceava. Sucevenii sunt 
așteptați la Centrul Județean de Transfuzii, de luni până vineri, între 
orele 8.00 și 13.30, pentru a salva o viață iar din bonurile valorice să ofere 
o masă, unor persoane aflate în dificultate. 

monitorulsv.ro 
21.03.22 

- Fundația Pădurea de 
Mâine a plantat 
prima sa pădure 
urbană în București 

stiri.ong 
21.03.22 

- În acest weekend, Fundația Pădurea de Mâine a plantat prima sa pădure 
urbană într-un cartier rezidențial aflat în construcție în sectorul 5 din 
București. 
Cu o suprafață de doar 400 de metri pătrați, mica pădure este o 
alternativă atât la parcurile și grădinile familiare în peisajul urban, cât și 
la plantațiile forestiere obișnuite.  
Plantată după un concept dezvoltat la începutul anilor 1970 de către 
botanistul și ecologistul japonez Akira Miyawaki, micro-pădurea din 
sectorul 5 al capitalei este una dintre primele de acest gen din România. 
„Este un teren nou pentru noi,” spune Mihail Caradaică, directorul 



executiv al Fundației Pădurea de Mâine. „Fundația a plantat până acum 
800.000 de puieți pe 186 de hectare de pădure, dar pe terenuri forestiere 
cu dificultăți de regenerare, aflate în general la altitudini destul de mari, 
în munți. Aceasta este prima noastră pădure urbană și prima noastră 
plantație în București.” [...] 
Fundația Pădurea de Mâine s-a constituit în anul 2019 pentru a crește 
anvergura programului de reîmpădurire cu același nume, lansat în 2017, 
și pentru a extinde programele sale în direcții de promovare a silviculturii 
responsabile, proiecte de educație și dezvoltare comunitară. Pădurea de 
Mâine a luat naștere ca proiect de reîmpădurire a terenurilor private, 
dezvoltat de Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea 
Ștefan cel Mare din Suceava, cu sprijinul HS Timber Group. Mai multe 
detalii pe www.padureademaine.ro 

 Botoșăneanul care 
aduce acasă darul 
primit de la mama 
sa și păstrat cu 
sfințenie mai bine de 
jumătate de secol 

botosaneanul.ro 
21.03.22 

- [...] După 135 de ani de peregrinări, acest document revine în România, 
acasă la el, în Bucovina. Și asta pentru că în luna iunie 2022 va fi oferit 
drept Donație Bibliotecii și Arhivelor Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, locul în care a fost ștampilat în anul 1887 și înmânat Prof. Univ. 
Dr. Sanda-Maria Ardelean într-un cadru festiv omagial cu ocazia a 80 de 
ani de la moartea tragică a celebrului tenor bucovinean Joseph Schmidt. 
 „Cu această ocazie, la Suceava, pe 15 iunie, va avea loc un concert 
extraordinar de Operă cu Prima Donna Operei din Iași, celebra soprană 
Mioara Cortez, care va fi sărbătorită pentru 50 de ani de carieră artistică, 
Prima Donna Operei din Cluj – Carmen-Violetă Gurban, care va fi 
sărbătorită și pentru 40 de ani de carieră artistică, contratenorul 
Alexandru Costea, din București, supranumit și Farinelli al României, și 
baritonul Eduard Ferenczi-Gurban, câștigătorul Marelui Premiu al 
Concursului Internațional Danubia Talents din Ungaria în 2021 și 
premiul 3 la Concursul internațional London Classical Music 
Competition”, 
Acest spectacol este organizat și va fi prezentat de către prof. Sanda Maria 
Ardeleanu și de prof. Vania Atudorei cu concursul și colaborarea 
Rectoratului și a Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 


