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Sinteza articolului 

- Apel la înscrieri 
pentru Conferinţa 
Naţională a 
Comunităţii 
„Educaţie pentru 
Ştiinţe” 

crainou.ro 
04.04.22 

- 150 de profesori din învăţământul preuniversitar sunt invitaţi să 
participe la cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei Naţionale a Comunităţii 
„Educaţie pentru ştiinţă” (CNCES), care se va desfăşura în perioada 28 – 
30 aprilie a.c., la Suceava. În acest an, conferinţa este dedicată 
comunicării de bune practici în predarea şi promovarea ştiinţelor şi a 
carierelor în ştiinţă, în educaţia formală, precum şi în cea non-formală, 
având în centru tema adaptării la crizele din ultimii 2 ani, potrivit USV. 
„După o perioadă plină de încercări şi incertitudini, ediţia a IV-a a 
CNCES este organizată sub titlul «Scrutând viitorul: perspectivele 
educaţiei STEM. Lecţii din criză” şi va fi un prilej de analiză şi reflecţie 
asupra modului în care educaţia pentru ştiinţă a evoluat  în ultima 
decadă. Organizatorii invită profesorii şi la un exerciţiu de imaginaţie, 
într-o încercare de a previziona direcţiile pe care educaţia, în general, şi 
cea pentru ştiinţă, în particular, alături de serviciile de sprijin în învăţare 
şi dezvoltarea carierelor (consilierea şcolară) ar putea evolua în 
următoarele decade” aflăm dintr-un  comunicat de presă. 
Conferinţa este organizată de Universitatea din Bucureşti, Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca, în colaborare cu  Institutul Naţional pentru Fizica Pământului şi 
Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”. 
Profesorii selectaţi pentru participarea la conferinţa de la Suceava vor 
avea parte de întâlniri cu specialişti în domenii de educaţie şi cercetare 
ştiinţifică, sesiuni practice de ateliere, dezbateri şi prezentări de proiecte 
şi bune practici educaţionale, vizite în laboratoarele de cercetare şi 
expoziţii interactive. 
Printre subiectele prelegerilor şi prezentărilor conferinţei se vor regăsi: 
învăţarea prin experiment şi investigaţie (ştiinţa pentru mediu, fabricare 
de montaje experimentale, astronomie, seismologie, explorarea 
planetelor, energii neconvenţionale, nanomateriale, chimie, biologie 
moleculară, realitate augmentată, bioeconomie, cartografie interactivă 
etc.), tematici actuale din domeniul psihopedagogic (curriculum 
integrat, comunitatea de alumni, construirea carierelor, dezvoltare socio-
emoţională, neuroştiinţe, instruirii multimedia, evaluarea impactului, 
pedagogii inovative), proiecte, concursuri educaţionale, activităţi citizen 



science. [...] 
- Primul examen 

național de 
dietetician autorizat 
– moment 
important în 
reglementarea 
profesiei de 
dietetician 

bzi.ro 
05.04.22 

- După mai bine de un deceniu de demersuri, reglementarea profesiei de 
dietetician a ajuns la cel mai important moment: organizarea primului 
examen național de dietetician autorizat. Promovarea acestui examen, 
reglementat prin Legea 256/2015 privind exercitarea profesiei de 
dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului 
Dieteticienilor din România, este o condiție obligatorie pentru 
dobândirea calității de membru al Colegiului Dieteticienilor din România 
(CDR) și pentru obținerea dreptului de liberă practică pentru exercitarea 
profesiei de dietetician. 
Astfel, primul examen național de dietetician autorizat va avea loc în luna 
mai, fiind organizat de cinci instituții de învățământ superior, care au un 
program de licență acreditat în specializarea nutriție și dietetică, în 
colaborare cu CDR. [...] 
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Cristina Antal Parcul Național al 
Păcii: campanie de 
împăduriri la granița 
României cu 
Ucraina 

zin.ro 
04.04.22 

- Parcul transfrontalier va deschide calea spre o mai bună colaborare între 
state, atât în domeniul protecției și conservării mediului și vieții 
sălbatice, dar și în beneficiul comunităților locale. 
Agent Green, organizația pentru protecția mediului, a luat inițiativa de a 
crea premisele necesare pentru înființarea viitorului Parc Național al 
Păcii. 
Zona care urmează să fie împădurită se situează la granița României cu 
Ucraina. 
În același timp, organizația de protecția mediului și-a fixat ambiția de a 
realiza și Traseul Păcii.  
Este vorba despre o potecă care va străbate întreg lanțul carpatic. Aceasta 
va începe din Cehia, întinzându-se până în Serbia și traversând Polonia, 
Slovacia, Ucraina și România. 
„Ideea mi-a venit în prima săptămână de la declanșarea războiului când 
veștile triste nu încetau să apară și mă frământam foarte mult. M-am 
gândit că oamenii și animalele au nevoie de un loc unde să se simtă în 
siguranță și în armonie cu natura, locul unde să se recreeze și să își 
recapete puterile. Premisele științifice și tehnice pot fi pregătite încă de 
pe acum, în așteptarea păcii și a stablității pe care toți ni le dorim”, a 
declarat Gabriel Păun, președintele Agent Green. 
Prin urmare, președintele organizației a luat legătura cu Marcel 
Mîndrescu, doctor în geografie la Universitatea din Suceava pentru a 
studia hărțile și pentru a găsi cea mai potrivită zonă din Suceava, știind 
că în Maramureș pădurile au fost mascacrate. 



Parcul Național al Păcii va fi un spațiu care să conserve și să promoveze 
tot ce este mai valoros în spațiul carpatic împarțit de cele două state 
prietene și vecine 
Conform comunicatului, Parcul Național al Păcii va fi un spațiu destinat 
protecției biodiversității, conservării apelor curate, punerii în valoare a 
arhitecturii rurale, conservării peisajelor naturale milenare și a celor 
culturale seculare.  
În pus, va susține diversitatea etnică, tradițiile, obiceiurile, portul 
popular și cultura tradițională 

- Se întâmplă și 
lucruri bune: 
PĂDUREA de pini 
de la Târgu-Ocna a 
crescut cu 18 hectare 

unupetrotus.ro 
05.04.22 

- [...] Sâmbătă, 2 aprilie, aproximativ 100 de voluntari din comunitate s-
au alăturat acțiunii de plantare. Printre aceștia, elevi și profesori de la 
Colegiul Național Costache Negri din Târgu-Ocna, de la Școala Națională 
de Pregătire a Agenților de Penitenciar, voluntari de la International 
Police Association, de la HS Baco Panels din Comănești și membri ai 
Obștii. 
„Ne bucurăm că vremea a ținut astăzi cu noi și am avut alături voluntari 
entuziaști și activi, foarte mulți copii și tineri,” a declarat Mihail 
Caradaică, directorul executiv al Fundației Pădurea de Mâine. „Încet-
încet, ne apropiem de obiectivul nostru, de un milion de puieți plantați, 
și le mulțumim partenerilor alături de care am început acest proiect în 
anul 2017, Asociația Administratorilor de Păduri, Universitatea Ștefan 
cel Mare din Suceava și HS Timber Group.” 
În total, pe cele 18 hectare de la Târgu-Ocna au fost plantați 72.000 de 
puieți, un amestec de pin (75%) și foioase (25% – frasin, paltin de munte 
și fag). 
Pentru a se opri pășunatul accidental și a ține departe și erbivorele 
sălbatice, întreaga plantație a fost înconjurată cu un gard din stâlpi de 
beton și plasă de sârmă, lung de peste 2,6 km. Lucrările de regenerare 
vor fi continuate cu monitorizare și lucrări de îngrijire până la instalarea 
stării de masiv – când coroanele tinerilor arbori se ating iar aceștia se pot 
dezvolta independent de ajutorul omului. 
Fundația Pădurea de Mâine plantează un milion de puieți 
Prin programul de reîmpădurire, Fundația Pădurea de Mâine vine în 
sprijinul proprietarilor de suprafețe de fond forestier cu dificultăți de 
regenerare, care nu dețin resursele pentru reîmpădurire. Programul este 
dezvoltat în parteneriat cu Asociația Administratorilor de Păduri și 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cu susținere financiară din 
partea HS Timber Group. 
Obiectivul programului este plantarea unui milion de puieți. Lucrările de 
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întreținere și monitorizare vor continua timp de cel puțin trei ani pe 
fiecare plantație, pentru instalarea cu succes a vegetației forestiere. 
De la lansarea proiectului Pădurea de Mâine în toamna anului 2017, au 
fost plantați 797.000 de puieți pe 186 ha de teren din 9 județe ale țării. 

Jupanu Război și (lasă-ne 
în) Pace 

jupanu.ro 
05.04.22 

- Ediție Specială! Jupânu’ a întrebat, Facultatea de Istorie și Geografie din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a răspuns. Cine este 
Rusia? Cine este Ucraina? Cînd și de la ce a început conflictul? 
Răspunsurile la aceste întrebări le-a oferit conferențiarul universitar 
doctor habilitat Radu Florian Bruja. Care este poziția S.U.A., a 
Occidentului și a Chinei în acest conflict și de ce? Există pericolul ca 
războiul să se extindă, inclusiv în România? Cînd și cum se preconizează 
că se va încheia conflictul? Care vor fi efectele războiului pe termen scurt, 
mediu și lung pentru întreaga planetă și, în mod particular, pentru 
România (din punct de vedere al securității, politic, economic, social 
ș.a.m.d)? Cum va arăta Lumea după ce conflictul armat se va fi încheiat? 
Răspunsurile la aceste întrebări le-a oferit profesorul universitar doctor 
Gheorghe Onișoru. În opinia doctorului în istorie Daniel Hrenciuc, 
inspector la Inspectoratul Școlar Suceava, „din fericire, statul nostru nu 
este expus riscurilor unui atac militar întrucît, făcînd parte din NATO, 
toate celelalte state membre ne-ar sări imediat în ajutor”. [...] 

Sorin Avram Elevii și studenții 
suceveni au dreptul 
să știe și să înțeleagă 

jupanu.ro 
05.04.22 

- Ideea realizării acestui număr special al gazetei a venit după dezbaterea 
organizată în sala de spectacole a teatrului sucevean, la care invitat a fost 
dramaturgul și jurnalistul „Matei Vișniec”. Domnul Vișniec și-a lansat 
cartea „Un secol de ceață” și, alături de primarul Ion Lungu, a răspuns 
întrebărilor elevilor și studenților, care am credința că au fost duși acolo 
cu forța. Însă, uneori această forță e bună, pentru că, astfel, unii oameni 
au ocazia să afle lucruri noi, pe care poate, altfel, nu le-ar fi aflat 
niciodată. Uneori, oamenilor, în special celor tineri, trebuie să le arăți 
drumul pe care să meargă și la ce uși să bată. A fost și cazul dezbaterii de 
la teatru. Că elevii și studenții au ajuns într-un loc în care ar fi vrut să fie, 
dar nu știau asta, a fost demonstrat de numărul mare de întrebări 
adresate celor de pe scenă și de faptul că aceștia nu au părăsit sala, chiar 
dacă dezbaterea a durat mai mult decît se planificase.  
Din discuții a reieșit că adolescenții și tinerii sînt speriați că războiul s-ar 
putea întinde și peste țara noastră, că nu înțeleg prea mult din ceea ce se 
întîmplă și că nu le explică nimeni cu claritate care este situația. Într-o 
perioadă în care toți neaveniții și propagandiștii își dau cu părerea, 
lansînd tot felul de șabloane și de fake-uri, ne-am gîndit că lucrurile pot 
fi lămurite măcar cît de cît, dacă nu total, de niște profesioniști. Oricum, 



ceea ce se întîmplă și ceea ce va fi puțini oameni de pe Planeta asta ar 
putea spune cu certitudine, dar vocile unor profesioniști au totuși darul 
de a mai risipi din ceață. De aceea am considerat că cel mai nimerit ar fi 
ca Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava să ofere răspunsuri la niște întrebări simple și la obiect. 
Am luat legătura cu decanul facultății, profesorul universitar doctor 
Florin Pintescu, care a fost de acord cu propunerea imediat. Decanul a 
trimis întrebările pe adresele a doi dintre colegii săi: Radu Bruja și 
Gheorghe Onișoru. [...] 

 


