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- Cinci camioane cu 
ajutoare din Regatul 
Unit, distribuite 
către centre din 
Ucraina și România 
prin Centrul USV de 
consiliere a 
refugiaților 

newsbucovina.ro 
12.04.22 

- Sute de voluntari, profesori şi studenţi, din cadrul Centrului USV de 
consiliere a refugiaţilor, coordonat de prof.univ.dr. Mihai Dimian s-au 
implicat, încă de la începutul conflictului de pe teritoriul Ucrainei,  în 
sprijinirea refugiaților, acumulându-se mii de nopţi de cazare şi mese 
oferite gratuit refugiaţilor, precum şi zeci de mii de ore de traducere, 
consiliere a refugiaţilor, sortare şi distribuire a ajutoarelor. 
Centrul USV de consiliere a refugiaţiilor a mulțumit, marți, echipei de 
sprijin de la Speednet International Ltd (Hereford, Regatul Unit), 
coordonată de Mihaela Reynolds, dar și tuturor companiilor şi 
persoanelor din Regatul Unit care au contribuit până acum la strângerea 
şi transmiterea către Centrul USV a cinci tiruri de produse umanitare. 
Astfel, sub coordonare lector univ.dr. Lucian Gheorghe Păscuţ, aceste 
produse au fost distribuite către centre de pe teritoriul Ucrainei (din 
regiunile Cernăuţi şi Viniţa), către centre de refugiaţi din județele 
Suceava şi Botoşani, dar şi către magazinul cu produse gratuite pentru 
refugiați amenajat recent la Observatorul Astronomic al USV, care este 
utilizat zilnic de aproximativ 100 de familii refugiate în zona Sucevei. 
La inițiativa lansată de Mihaela Reynolds s-au alăturat și alți oameni 
inimoși, care au contribuit din plin la realizarea acestui ajutor umanitar: 
Kofor S.R.L, AVG International Courier, Daisy Day Nursery – Barry, 
Comcen, Ross on Wye for Ukraine – KTS Crafts, Dunhelm, Tesco, 
Nuffield hospital Intercity Removals, Haygrove, Hinton 10 Salon, Central 
Tupsley Community Group, Height Safety, Our Lady Schools, Arkwright 
Owens, Clear Storage Hereford, împreună cu mulți alți oameni simpli, 
care, mișcați de situația din Ucraina, au decis să se implice. 
Centrul de sprijin al refugiaților din USV a mulțumit și  Așezământului 
de Copii „Sfântul Ierarh Leontie” din Rădăuți, prin directorul pr. Iustin 
Tănase şi maica Ecaterina, pentru sprijinul oferit în asigurarea 
transporturilor, precum şi lui Florin Croitoru şi firmei Global Design 
Suceava, pentru punerea la dispoziţie a unei hale de depozitare a 
ajutoarelor. 
Această activitate din cadrul Centrului USV a fost posibilă prin efortul 
studenţilor voluntari implicați în sortarea şi gestionarea ajutoarelor şi 
magazinului pentru refugiaţi, în special al studenților din cadrul 
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Facultății de Silvicultură a USV şi al Asociaţiei Studenţilor din 
Universitatea Suceava. 

Radu Lupașcu Pictură într-o paletă 
artistică deosebită, 
muzică și poezie, la 
„Salonul de 
Primăvară @ USV” 

monitorulsv.ro 
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- Lucrările unor artiști plastici contemporani, consacrați sau debutanți, 
însoțite de vibrația muzicii și a poeziei, le-au trezit entuziasmul celor 
prezenți vineri după-amiază în Galeria de Artă din Corpul A al USV, cu 
ocazia unui prim eveniment de acest fel după doi ani de liniște 
pandemică. În cadrul „Salonului de Primăvară @ USV”, organizatorul 
evenimentului, Asociația de Artă „Nicolae Tonitza”, a expus lucrări ale 
pictorilor Ana Maria Ovadiuc AMO, Sorin Bărgăoan, Constantin 
Ungureanu Box, Leonard Adrian Melisch, Mihai Varzari, Marina Pișta, 
Rodica Maria Iacobescu, Cristina Elena Chiriac, Mihai Pânzaru PIM și 
Cristina Iacob. 
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Universității „Ștefan cel Mare” 
și al Ministerului Culturii, iar curatorul expoziției, artistul vizual dr. Ana 
Maria Ovadiuc, a spus în deschidere: „Ne întâlnim astăzi la acest vernisaj 
după doi ani de pandemie în care ne-a fost frică pur și simplu să ne 
reunim în astfel de evenimente. Îi salutăm astfel de Sorin Bărgăoan, 
Constantin Ungureanu Box care s-a alăturat acestui eveniment și 
reprezintă Asociația Culturală «Sorocean - Artă, tradiție și cultură» cu 
lucrări realizate de domnia sa. Le urăm bun venit lui Leo Melish, Mihai 
Varzari, Marina Pișta cu câteva lucrări, Rodica Maria Iacobescu care a 
revenit după o lungă perioadă, Cristina Elena Chiriac și Cristina Iacob 
pentru care ne bucurăm că au revenit alături de noi, Mihai Pânzaru Pim 
pe care îl așteptăm.” 
La vernisaj a fost prezent și Alexandru Flandorfer, directorul executiv al 
Direcției Județene pentru Cultură Suceava, care s-a adresat audienței: 
„Este unul din primele evenimente la care particip în postura de 
promotor al culturii la nivel de județ și sunt prezent cu mare bucurie 
alături de acești artiști. De-a lungul timpului am participat și la alte 
vernisaje organizate sub auspiciile acestei asociații și sunt fericit că există 
o asemenea aplecare pentru cultură și spiritualitate într-o lume în care 
valorile au intrat într-o disoluție totală. Vă doresc multă inspirație și tot 
binele din lume.” [...] 

- Agribusiness 
EVENT la Liceul 
Tehnologic 
„Alexandru Vlahuță” 
Șendriceni - 
activitate în cadrul 

dorohoinews.ro 
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- Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” a găzduit Agribusiness EVENT, 
vineri, 8 Aprilie 2022, în sala „Alecu Ivan Ghilea”, dar și online, pe 
platforma Google Meet - întâlnire cu antreprenorii locali/regionali, 
activitate a proiectului Agri CULTURE Farmers, un proiect derulat în 
cadrul programului educațional național JA Agribusiness în Școală, 
finanțat de către Romanian-American Foundation. 



proiectului Agri 
CULTURE Farmers 

Ne-am simțit onorați că ne-au fost alături, pentru a împărtăși experiența 
lor elevilor, antreprenori, legumicultori, horticultori, fermieri 
recunoscuți la nivel local/regional și anume: Mărinică Stredie SC 
Agromec Dragalina S.A., Halaghiuc Lucian - S.C. Agricola Frugal SRL, 
Saveliev Laurențiu - Saveliev Cristina Alina, Hapeci Bogdan Constantin - 
Întrepridere individuală, Rauță Felicia și Vasile - Întreprindere 
individuală. 
Ne-am bucurat și de prezența domnului Delibaș Cristian-Director 
Executiv Direcția Agricolă Botoșani, a ing. Dumitriu Luminița, 
deasemeni de prezența dnei. Badea Alina-Inspector Școlar Învățămant 
Profesional și Tehnic-Inspectoratul Școlar Botoșani, iar pe online: Alex 
Petre - Project Manager- Junior Achievemet Romania și Asist. univ. dr. 
Oana Coca Centrul de Management Proiecte Majore- Universitatea de 
Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași.  Foștii elevi, actuali studenți, 
au transmis emoții pozitive celor prezenți:  Porfireanu Cosmin, student 
anul I, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, 
Universitatea „Alexandru Ioana Cuza” Iași, Bujor Sabina, student anul II, 
Facultatea de Agricultură, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu 
de la Brad” Iași, Atomei Naty, student anul III, Facultatea de Silvicultură- 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. [...] 

Răzvan 
Nicolae 

Legătura dintre 
filosofia Kaizen, 
Toyota, industria de 
prelucrare a 
lemnului și Pădurea 
de Mâine 

newsweek.ro 
11.04.22 

- [...] Programul de reîmpădurire al Fundației Pădurea de Mâine este 
dezvoltat în parteneriat cu Asociația Administratorilor de Păduri și 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cu susținerea financiară a HS 
Timber Group. 
Programul a fost conceput ca răspuns al nevoii urgente de reîmpădurire 
a suprafețelor de fond forestier aflate în proprietate privată sau a 
administrațiilor locale care prezintă dificultăți de regenerare. 
„În pădurile administrate de Ocoalele Silvice private se derulează anual 
lucrări de regenerare artificială, pe suprafețe care însumează circa 4.000 
de hectare,” a explicat Dorel Fechete, directorul executiv al Asociației 
Administratorilor de Păduri (AAP). „Am lansat Pădurea de Mâine pentru 
a ne adresa situațiilor speciale în care proprietarii nu au, din diverse 
cauze, capacitatea să realizeze lucrările de refacere a pădurilor deținute, 
pentru că nu există mecanisme financiare dedicate acestora.” 
Asociația Administratorilor de Păduri întrunește 111 Ocoale Silvice de 
regim, care administrează 1,4 milioane de hectare de fond forestier (22% 
din suprafața țării). 
Selecția suprafețelor și documentația tehnică pentru împăduriri a fost 
coordonată de specialiștii Facultății de Silvicultură de la Universitatea 
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Ștefan cel Mare din Suceava. Plantările au urmărit restabilirea tipului 
natural pădure din zonă și sunt urmate de cel puțin trei ani de îngrijire 
specifică, până la instalarea stării de masiv – până ce pădurea se poate 
dezvolta fără ajutorul oamenilor. 
„Cred că dacă dorim să schimbăm ceva și stă în puterea noastră, nu doar 
că ar trebui să o facem, ci suntem obligați să o facem”, a declarat Ciprian 
Palaghianu, decanul Facultății de Silvicultură a Universității Ștefan cel 
Mare din Suceava. 
„Asta înseamnă responsabilitate și de undeva trebuie să pornim. Și ce 
început poate fi mai bun decât plantarea unor puieți, noi vieți care vor 
forma viitoarele păduri. Este datoria noastră față de pădurea de azi și 
generația de mâine”, a adăugat acesta.  

Constantin 
Ciofu 

Cartea „Grădinile 
Mănăstirii”, lansată 
la Mănăstirea 
Voroneț 

doxologia.ro 
11.04.22 

- În contextul împlinirii a 40 de zile de la mutarea la cer a stavroforei Irina 
Pântescu, la Mănăstirea Voroneț a fost lansată duminică, 10 aprilie 2022, 
cartea „Grădinile mănăstirii”. Volumul a fost prezentat de către 
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul în fața unei onorate audiențe. 
ala de protocol a Mănăstirii Voroneț a găzduit duminică, 10 aprilie 2022, 
un eveniment cultural de excepție, în prezența unor invitați de seamă din 
țară și din ținuturile românești din afara granițelor. În contextul 
Parastasului de 40 de zile pentru odihna sufletului stavroforei Irina 
Pântescu, întâia stareță a Mănăstirii Voroneț, a fost lansată cartea 
„Grădinile mănăstirii”, apărută la Editura „Mușatinii” din Suceava. 
Volumul cuprinde file de cronică din viața ctitoriei ștefaniene de la 
Voroneț, scrise de Doina Cernica în ultimii 31 de ani și nu numai. Aceasta 
este ilustrată cu reproduceri ale artistei plastice Dany-Madlen Zărnescu. 
Lansarea a avut loc cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La finalul Sfintei Liturghii 
din Biserica „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”, Preasfințitul Părinte 
Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, 
născut în ținutul Fălticenilor, a prezentat volumul „care adună în pagini 
dragostea pentru Mănăstirea Voroneț”. [...] 
Despre cartea „Grădinile mănăstirii” au vorbit în cadrul lansării Ovidiu 
Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, conf. univ. dr. 
Carmen Cornelia Balan, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, și stravrofora Gabriela Platon. Doina Cernica a menționat că PS 
Părinte Episcop-vicar Timotei Prahoveanul a scris despre cartea lansată 
înainte să o primească în forma tipărită pentru că a intuit cum va arăta 
aceasta. În același timp, autoarea precizat că articolele din operă „sunt 
doar o parte dintr-un mănunchi”, semnalând câteva titluri dedicate 
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străvechiului monument ștefanian, apărute în ultimii ani. Manifestarea 
a mai cuprins mărturii despre stavrofora Irina Pântescu și despre 
Mănăstirea Voroneț ale următorilor invitați: Excelența Sa Irina-
Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuți, prof. 
Mioara Gafencu din Fălticeni, Lazăr Fialkovschi din Cernăuți, dr. 
Ecaterina Duca din Chișinău, Maria Toacă din Cernăuți, Elena Nandriș, 
primarul emerit al comunei din Mahala – Cernăuți, arhimandritul 
Valerian Radu, Mare Eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, 
delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. [...] 

 


