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Înscrieri la 
conferința națională 
a comunității 
Educație pentru 
Științe 
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- Adaptarea la crizele din ultimii doi ani și comunicarea de bune practici 
în predarea și promovarea științelor și a carierelor în știință, în educația 
formală și în cea non-formală formează tematică ediției a IV-a a 
Conferinței Naționale a Comunității Educație pentru Știință, ce se va 
desfășura în perioada 28-30 aprilie 2022 la Suceava, sub titlul „Scrutând 
viitorul: perspectivele educației STEM. Lecții din criză”, de către 
Universitatea din București, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în colaborare cu 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului și 
Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”. Sunt 
invitați să participle 150 de profesori din învățământul preuniversitar, 
cărora organizatorii le propun „un exercițiu de imaginație într-o 
încercare de a previziona direcțiile pe care educația, în general, și cea 
pentru știință, în particular, alături de serviciile de suport în învățare și 
dezvoltarea carierelor (consilierea școlară), ar putea evolua în 
următoarele decade”.  
Totodată, organizatorii anunță în avanpremieră că „profesorii selectați 
pentru participarea la conferința de la Suceava vor avea parte de întâlniri 
cu specialiști în domenii de educație și cercetare științifică, sesiuni 
practice de ateliere, dezbateri și prezentări de proiecte și bune practici 
educaționale, vizite în laboratoarele de cercetare şi expoziţii interactive. 
Printre subiectele prelegerilor și prezentărilor conferinței se vor regăsi: 
învățarea prin experiment și investigație (știința pentru mediu, fabricare 
de montaje experimentale, astronomie, seismologie, explorarea 
planetelor, energii neconvenționale, nanomateriale, chimie, biologie 
moleculară, realitate augmentată, bioeconomie, cartografie interactivă 
etc.), tematici actuale din domeniul psiho-pedagogic (curriculum 
integrat, comunitatea de alumni, construirea carierelor, dezvoltare socio-
emoțională, neuroștiințe, instruirii multimedia, evaluarea impactului, 
pedagogii inovative), proiecte, concursuri educaționale, activități citizen 
science.  [...] 
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- USV salută demersul 
întreprins de 
Consiliul Judeţean 

crainou.ro 
01.04.22 

- USV a anunţat, ieri, că salută demersul întreprins de Consiliul Judeţean 
Suceava în legătură cu proiectul viitorului sediu al Facultăţii de Medicină. 
„Comunitatea academică suceveană salută cu bucurie demersul 



Suceava: 
„Mulţumim public 
întregii echipe!” 

Consiliului Judeţean Suceava, prin care se solicită Ministerului Sănătăţii 
şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei emiterea 
acordului necesar privind terenul pe care urmează să fie construită 
clădirea Facultăţii de Medicină şi Ştiinţe Biologice din cadrul 
Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava” arată USV. 
Totodată, USV mulţumeşte public întregii echipe, atât din partea 
Consiliului Judeţean Suceava, cât şi din partea Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou, care, alături de echipa USV, a întocmit 
documentaţia necesară pentru materializarea acestui demers, care a 
primit avizul favorabil din partea DSP Suceava. 
„Apreciem deschiderea către colaborare manifestată de conducerea CJ 
Suceava, care, la doar 6 luni de la înfiinţarea facultăţii, se materializează 
într-un important pas înainte pentru consolidarea studiilor de medicină 
la Suceava. Avem convingerea că dezvoltarea rapidă a celei mai noi 
facultăţi din cadrul USV reprezintă un deziderat comun, care, odată 
devenit realitate, va avea un impact benefic nu doar asupra judeţului 
Suceava, ci a întregii regiuni de nord-est a României” a precizat USV. 
Reprezentanţii USV conştientizează, însă, că pentru finalizarea cu succes 
a acestui demers, care va consta într-o hotărâre de guvern privind 
alocarea terenului, mai sunt de parcurs etape nu doar importante, dar şi 
dificile. 
„Drept urmare, considerăm că va fi nevoie de o coagulare a tuturor 
actorilor reprezentativi, atât la nivel local, cât şi la nivel central, 
indiferent de culoarea politică, pentru a sprijini ideea de medicină la 
Suceava. Este un moment în care decidenţii politici pot face dovada 
preocupării reale pentru evoluţia învăţământului superior în judeţul 
nostru şi pentru binele comunităţii pe care o reprezintă” arată USV. 
În prezent, Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice are şapte 
programe de studii (şase la ciclul de licenţă şi unu la masterat), la care 
sunt înmatriculaţi 480 de studenţi. Activităţile didactice şi cele de 
cercetare sunt asigurate de un colectiv de 86 de cadre didactice, dintre 
care 28 sunt cadre didactice titulare, iar 58 asociate. 

- Video/Prorectorul 
Mihai Dimian: Ne 
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- Prorectorul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, prof.univ.dr. 
Mihai Dimian  a anunțat că persoane refugiate din Ucraina care au fost 
cazate cu sprijinul instituției de învățământ superior de stat în Suceava 
au decis să revină în țara natală. Sunt familii din țara vecină  care stau în 
Suceava dar sunt și care stau în spații gestionate de USV. 
„Mă bucur faptul  că a scăzut traficul față de cum era înainte.Pe de altă 
parte, am venit să aduc câteva persoane care se întorc în Ucraina. Din 



punctul ăsta de vedere, există semne îmbucurătoare că se va finaliza cât 
mai curând această criză insă sunt în continuare foarte multe familii 
plecate …” susține prof.univ.dr. Mihai Dimian. 

- Voluntari la vama 
Siret pentru 
refugiații ucraineni: 
Am învățat că 
suntem norocoși, că 
avem unde să ne 
ducem la serviciu, 
acasă, este un lucru 
foarte mare în 
perioada asta 

stiri.tvr.ro 
02.04.22 

- Războiul forțează milioane de oameni să-și lase casele și să fugă că să-și 
salveze viața. În țara noastră au intrat prin punctele de frontieră din nord 
și est aproximativ 600 de mii de ucraineni. În ultima vreme, nu mai este 
avalanșă de refugiați ca acum o lună, dar entuziasmul voluntarilor care îi 
ajută pe oameni a rămas neschimbat. Colega noastră, Andreea Ştiliuc, 
este la vama Siret și a stat de vorbă cu voluntarii. 
Cătălina și Cezar sunt profesori la Universitatea „Ștefan cel Mare" din 
Suceava. Tot timpul liber pe care îl au îl petrec în Vama Siret. Sunt 
voluntari pentru Organizația „Salvați copiii" și, de peste o lună, învață în 
fiecare zi o nouă lecție de viață. Spun că sunt recunoscători pentru asta. 
Cezar Tomescu, voluntar: „Am învățat că suntem norocoși, că avem unde 
să ne ducem la serviciu, acasă, este un lucru foarte mare, acum, în 
perioada asta.” 
În Vama Siret sunt și studenți din Ucraina. Olena studia Dreptul 
Internațional la Universitatea din Liov. Când a început războiul, s-a 
refugiat în România împreună cu mama sa și cele două surori. Tatăl și 
fratele ei au rămas în Ucraina. Își continuă studiile online, dar vine în 
vamă în fiecare zi ca voluntar. Chiar dacă nu îi este ușor, nu vrea să 
renunțe la facultate. 
De la începutul războiului, aproximativ 600 de mii de ucraineni au intrat 
în țara noastră prin punctele de frontieră din nord și est. 
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„Stalin și poporul 
rus...” - Analiza 
profesorului de 
istorie vrâncean 
Cătălin Mocanu în 
ZdV 
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- [...] Recent, la Editura Corint, prestigiosul istoric și profesor universitar 
Gheorghe Onișoru a publicat o lucrare de referință despre regimul 
comunist din România, intitulată Stalin și poporul rus... Democrație și 
dictatură în România contemporană. Lucrarea are două volume, tratând 
premisele instaurării comunismului în România, respectiv, regimul 
stalinist. Autorul a fost primul președinte al Colegiului Consiliului 
Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în perioada 2000-2006, 
iar în prezent este profesor la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava și membru titular al Secției de Istorie - Academia Oamenilor de 
Știință din România. 
Lucrarea se încadrează în seria cărților despre regimul comunist din 
România, serie deschisă în 1990 de Victor Frunză cu Istoria stalinismului 
în România(1990) și continuând cu Vlad Georgescu, Politică şi istorie. 
Cazul comuniştilor români (1991), Gheorghe Boldur-Lăţescu, Genocidul 
comunist în România (1992), Ghiţă Ionescu, Comunismul în România 



(1994), Şerban Rădulescu-Zoner, Daniela Buşe, Beatrice Marinescu, 
Instaurarea totalitarismului comunist în România(1995), Dennis 
Deletant, România sub regimul comunist (1997), Vladimir Tismăneanu, 
Stalinism for All Seasons. A Political History of Romanian Communism 
(2003) ș.a. În 2020, la Editura Polirom a văzut lumina tiparului lucrarea 
colectivă Panorama comunismului în România (editor Liliana Corobca), 
în care 47 de autori, specialiști din mediul științific, cultural, social ș.a. 
oferă o analiză temeinică a celor mai importante realități ale regimului 
comunist din România (1945-1989), de la represiune, colectivizare și 
deportare la teatru, sport ori muzică. [...] 

- Suceveanul Adrian 
Bidu, numit 
subsecretar de stat 
al Agenției Naționale 
pentru Protecția 
Mediului 

suceavalive.ro 
01.04.22 

- Suceveanul Adrian Bidu a fost numit vineri, 1 aprilie, în funcția de 
vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale 
pentru Protecția Mediului.  
Acesta are 36 de ani și este de loc din orașul Frasin.  
Adrian Bidu a absolvit Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, specializarea Protecția Mediului, iar în 
perioada 2020-2021 a îndeplinit funcția de comisar general adjunct al 
Gărzii de Mediu. 
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este institutia de 
specialitate a administratiei publice centrale, aflata în subordinea 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu competente în 
implementarea politicilor si legislatiei din domeniul protectiei mediului. 
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Viitorul pădurilor 
din Bihor, trasat din 
perspectiva Papei. 
Vom avea o 
Strategie Națională 
Forestieră 
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- Episcopia Romano-Catolică de Oradea a fost organizatoare și gazdă a 
unei conferințe cu tema „Pădurea, încotro? - Provocările pădurilor la 
schimbări climatice”. 
[...] Parteneriat cu Universitatea 
În ceea ce privește măsurile pentru combaterea schimbărilor climatice 
prin Planul Național de Redresare și Reziliență, sunt prevăzute 56.700 
ha ocupate cu noi suprafețe împădurite, 31.500 ha de păduri urbane 
create și 90 de pepiniere. Sunt 50 milioane euro alocate pentru 
înființarea de pepiniere și pentru tehnologii moderne de producere a 
puieților. Profitând de context, șeful Ocolului Silvic Sf. Maria, Ferkő 
Jenő, a lansat reprezentantului Universității Oradea, Ruben Budău, 
invitația de a crea împreună o pepinieră. Prin PNRR se acodă sprijin 
pentru înființarea și modernizarea pepinierelor forestiere, dar și pentru 
reîmpăduriri, pentru a crea perdele de protecție, împăduriri de terenuri 
degradate, sprijin pentru lucrări de corectare a torenților. „Prin PNNR, 
pentru investiții aferente Reformei 1 sunt alocate 803 milioane de euro, 
din care 730 milioane sunt pentru investiții în noi suprafețe ocupate de 

crisana.ro 
03.04.22 



păduri, inclusiv păduri urbane și reîmpăduriri”, a spus Porzsolt Levente. 
La capitolul compensații acordate proprietarilor care au restricții la 
utilizarea proprietății, consilierul ministrului Mediului a vorbit despre 
transpunerea în legislație a Studiului realizat de INCDS Marin Drăcea 
pentru identificarea restricțiilor cauzate de aplicarea planului de 
management ale sitului Natura 2000, ceea ce presupune un efort 
financiar de 70 milioane de euro anual. 
Împăduriri de terenuri degradate se fac cu succes în România încă din 
anii ’60, a subliniat ing. Mihai Enescu, de la Asociația EcoAssist, care a 
susținut o prelegere despre schimbările climatice și împădurirea 
terenurilor degradate. 
Specialiștii Institutului de Cercetare Forestieră din Sopron, Ungaria, au 
adus în prim-plan considerații despre sănătatea pădurilor prin prisma 
schimbărilor climatice. Ruben Budău, de la Facultatea de Protecție a 
Mediului, deține o pepinieră în județul Arad, la Bărzani, despre care 
Jurnal bihorean a mai scris în trecut. El a susținut o prelegere în cadul 
conferinței despre ceea ce face în ferma sa, alături de specialiști precum 
Melles Előd, de la Asociația Proprietarilor și Administratorilor de Păduri 
din Estul Transilvaniei. Budău a vorbit despre gospodărirea pădurilor în 
contextul schimbărilor climatice și a bilanțului de carbon. La rândul lor, 
Gabriel Duduman, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a 
vorbit despre amenajarea pădurilor între tradiționalism și adaptabilitate, 
iar Ioan Tăut, de la Institutul de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură 
„Marin Drăcea” din Cluj-Napoca, s-a referit la monitorizarea arborilor 
din pădurile administrate de OS Sfânta Maria. [...] 
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Victimele 
masacrului de la 
Fântâna Albă 
comemorate la 
Varnița și la Putna, 
de ambele părți ale 
graniței 
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- Victimele masacrului de la Fântâna Albă au fost comemorate vineri de 
ambele părți ale graniței: atât la locul tragediei, în Pădurea de la Varnița 
(Bucovina de Nord), cât și la Mănăstirea Putna, care în Anul Centenar al 
Marii Unirii a construit un portal alb dedicat victimelor. „Fântâna Albă 
este rana Bucovinei, este rana tuturor românilor”, a spus starețul Putnei. 
„Ea nu s-a vindecat nici până astăzi.” 
Comemorarea de la Mănăstirea Putna a inclus un parastas, discursuri și 
un program artistic susținut de elevii școlilor din zonă. Au depus coroane 
de flori Primarul comunei Putna, Directorul Școlii „Mitroplit Iacob 
Putneanul” și Directorul Adjunct al Liceului Tehnologic „Ion Nistor” din 
Vicovu de Sus. 
[...] Au mai susținut scurte alocuțiuni părintele Mihai Cobziuc, directorul 
Departamentului Minorități din cadrul Sectorului Misiune Pastorală și 
Actualitate Creștină al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Primarul 



Putnei, Gheorghe Coroamă, profesorul de istorie Cristian Puha, director 
adjunct al Liceului Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, precum și 
Laurențiu Brăneanu, care a reprezentat ASCOR Suceava și Grupul de 
Inițiativă al Românilor din Basarabia studenți de la Universitatea din 
Suceava. [...] 

 


