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Cele mai bune 
lucrări la „Sesiunea 
de comunicări 
științifice 
studențești”, 
premiate de ASFOR 

monitorulsv.ro 
07.06.22 

- Facultățile de silvicultură din Suceava și Brașov au organizat recent cea 
de-a 7-a ediție a „Sesiunii de comunicări științifice studențești”, la care 
cele mai bune lucrări au fost premiate de Asociația Forestierilor din 
România (ASFOR). 
Studenți din mai multe centre universitare au făcut prezentări pe diverse 
teme, cum ar fi conservarea biodiversității, exploatarea masei lemnoase, 
“Sisteme de marcare fără ciocan și vopsea” sau “Evoluția includerii 
pădurilor în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine din România”. 
La această sesiune au fost prezenți studenți cu preocupări științifice 
legate de silvicultură și de științele mediului din 7 centre universitare din 
țară: Universitatea Ștefan Cel Mare din Suceava; Facultatea de 
Silvicultură, Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară din 
Cluj-Napoca; Facultatea de Horticultură, Universitatea de Ştiințe 
Agronomice și Medicină Veterinară din Bucureşti; Facultatea de 
Agricultură, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului Timișoara; Facultatea de Horticultură și Silvicultură, 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; Facultatea de Științe, Universitatea 
din Oradea; Facultatea de Protecția Mediului și gazdele de anul acesta, 
Universitatea Transilvania din Brașov; Facultatea de Silvicultură și 
exploatări forestiere. 
Premiile, în valoare de 700 de lei fiecare, au fost acordate studenților care 
au avut cele mai bune prezentări, din toate centrele universitare 
prezente, fiind înmânate de președintele ASFOR, Ciprian Dumitru 
Muscă. 
Lista premianților și lucrările lor la Sesiunea de comunicări științifice 
studențești 2022 (* - Cadru didactic îndrumător): 
1. Ion Sabin Gîrbăcea, Ovidiu Ionescu* de la Universitatea Transilvania 
din Brașov, Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere - „Analiza 
etologică și ecologică a speciei Canis lupus (lup)” 
2. Marian Ionuț Știrbu, Cătălin-Constantin Roibu*, Marco Carrer* de la 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Silvicultură 
„Contrasting climate sensitivity of Pinus cembra tree-ring traits in the 
Carpathians” 
3. Ciprian Vasile, Gheorghe Florian Borlea* de la Universitatea de Științe 



Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, Facultatea de 
Horticultură și Silvicultură - „Diversitate naturală în rezervația de fag 
Izvoarele Nerei” 
4. Marian Silviu Andrei , Cristian Mihai Enescu* de la Universitatea de 
Ştiințe Agronomice și Medicină Veterinară din Bucureşti, Facultatea de 
Agricultură -  „Evoluția includerii pădurilor în Catalogul Pădurilor 
Virgine și Cvasivirgine din România în perioada 2016-2021” 
5. Silviu Giorgian Țicu, Ioan Tăușan* Ionuț Ștefan Iorgu* de la 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Științe 
„Comunități de lăcuste (Insecta: Orthoptera) din Parcul Național Buila-
Vânturarița” 
6. Tudor Bonta, Adrian Ioan Timofte*  de la Universitatea din Oradea, 
Facultatea de Protecția Mediului - „Aspecte privind punerea în siguranță 
a bisericilor de lemn în stare gravă de degradare”. 
7. Ioan Gabriel Felecan, Vasile Ceuca* de la Universitatea de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Facultatea de 
Horticultură - „Chinologie cinegetică”. 
„Și de data aceasta, Sesiunea națională de comunicări științifice 
studențești pe teme de Silvicultură și protecția mediului a fost de un real 
succes. 
Temele abordate au fost diverse și diferite atât din perspectiva pădurilor 
cu rol de producție, cât și din perspectiva unei gestionări adecvate pentru 
conservarea pădurilor și a biodiversității. 
Mulțumim gazdei noastre din acest an, Facultatea de Silvicultură și 
exploatări forestiere din Brașov, pentru organizare, colegilor noștri 
Mihai-Leonard Duduman și Iulian Dănilă pentru devotamentul lor pe 
parcursul întregilor ediții ale acestor sesiuni științifice și tuturor 
participanților din acest an. De asemenea, mulțumim și sponsorilor din 
acest an, Asociația Forestierilor din România – ASFOR. 
Mult succes studenților din anii terminali și mult spor celor care le 
urmează exemplul!”, au transmis reprezentanții Facultățiide Silvicultură 
Suceava. 
În cadrul sesiunii de comunicări, studenții și masteranzii de la 
Silvicultură prezintă lucrări pe diverse teme. Pe lângă prezentările 
propriu-zise, ei ocazia să-și împărtășească experiențele, cunoștințele și 
munca, să învețe lucruri noi și să-și cristalizeze perspectiva asupra 
silviculturii și a mediului. 
 
 



- Facultatea de Drept 
și Științe 
Administrative din 
cadrul USV a 
organizat Conferința 
Internațională 
„Ethical and Social 
Dimensions in 
Public 
Administration & 
Law” 

edumanager.ro 
07.06.22 

- Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, în perioada 26-28 mai 2022, 
cea de-a VII-a ediție a Conferinței Internaționale „Ethical and Social 
Dimensions in Public Administration & Law”. 
Păstrând tradiția evenimentelor științifice precedente, echipa 
organizatorică suceveană, condusă de doamna conf. univ. dr. Camelia 
IGNĂTESCU, decanul Facultății de Drept și Științe Administrative, a 
realizat această manifestare științifică împreună cu următorii 
parteneri:  Primăria Municipiului Suceava, cofinanțatorul acestui 
eveniment, Facultatea de Drept din cadrul Universității Naționale „Yuriy 
Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina, Academia Română, prin Institutul de 
Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu”, Centrul de Cercetări 
Socio-Umane LUMEN, Iași, Universitarea Ecologică din București și 
Asociația Științifică de Drept și Științe Administrative din Suceava. 
La manifestare au participat, pe lângă cadrele didactice ale Facultății de 
Drept și Știinte Administrative din Suceava, personalități marcante ale 
universului juridic din România și din străinătate, oferind studenților și 
publicului participant ocazia de a asculta prelegerile specialiștilor, 
prezentate în plen, și de a interacționa cu aceștia în cadrul 
workshopurilor organizate în cele trei zile ale conferinței. Printre 
participanți, au fost prezenți domnul Daniel ȘANDRU, profesor 
universitar dr., cercetător științific gr. I în cadrul Institutului de Cercetări 
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, d-l Radu Felix 
HODOȘ, conf. univ. dr. la Universitatea „1 Decemrie 1918” din Alba-Iulia, 
arbitru și președinte al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera 
de Comerț și Industrie a județului Mureș, avocat și practician în 
insolvență, d-l Călin SCRIPCARU, prof. univ. dr. la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” Suceava, Facultatea de Drept și Științe Administrative, 
membru al Consiliului Superior de Medicină Legală,  d-na Maria 
DUMITRU, conf. univ. dr. la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, 
Facultatea de Drept și Științe Administrative etc., precum și specialiști 
internaționali din Mexic/Polonia, Republica Moldova, Spania, Turcia și 
Ucraina. Distinșii specialiști, cu o largă expertiză în domeniu, au abordat 
probleme referitoare la provocările celei mai mari crize umanitare, din 
anii 1990 încoace, care a afectat Ucraina și implicit întreaga Europă. 
Subiectele de interes au vizat obstacolele în apărarea drepturilor omului 
și a statului de drept, perspective juridice și sociale în administrația 
centrală și locală, impactul noilor tehnologii într-o eră postpandemică și 
metode de predare și didactică non-formală, apreciativă, precum și 
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valorile etice în contextul crizelor. 

- Expoziție de grafică 
și pictură în capela 
Cetății de Scaun a 
Sucevei  

stirisuceava.net 
08.06.22 

- Începând cu data de 31 mai 2022, în capela Cetății de Scaun a Sucevei 
este deschisă spre vizionare expoziția care marchează finalul cursurilor 
de arte vizuale organizate de Casa de Cultură a Studenților din Suceava. 
Constituind o manifestare ce își propune să promoveze, prin intermediul 
inițiativei expoziționale, activitatea din ultimul an a studenților și 
absolvenților Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, materializată 
printr-un eveniment de prezentare în spațiul de profil pus la dispoziție 
de Muzeul Național al Bucovinei, expoziția etalează peste 40 de lucrări în 
tehnici de grafică și pictură.  
Demersul artistic se înscrie in linia deschisă de expozițiile precedente 
organizate de Casa de Cultură a Studenților, propunând o modalitate de 
lansare, promovare și exercitare a abilităților artistice într-un mod 
asumat, prin intermediul actului public al expunerii pe simeze într-un 
spațiu avizat. De la concept la materializare și percepție, de la subiect 
către obiect, lucrările vizează deopotrivă rigoare și virtuozitate, alături de 
acționism imprevizibil și experiment artistic, însumând atât calități de 
ordin estetic, cât și tehnic. 
Dintre participanții care semnează lucrările prezentate în cadrul 
evenimentului, îi amintim pe Naomi Cimpoi, FSE – anul III, Emilian 
Butnariu, FSE (Psihologie) – anul III, Roxana Voicu, FSE – anul II, 
Galina Grigoriev, FEAA – anul I si Tatiana Coțofan, absolventă masterat 
FLSC.  
Destinată atât publicului amator, cât și profesionist, expoziția va fi 
vernisată astăzi, 7 iunie, ora 17:00, în capela Cetății de Scaun din 
Suceava.  
Coordonator al studenților expozanți: prof. dr. Raluca Schipor-Baban, 
Casa de Cultură a Studenților Suceava 
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Danila Alina ION ȘTEFANOVICI: 
„Descentralizarea ar 
trebui să 
FUNCȚIONEZE. 
Mai mult ne pasă și 
ne interesează pe 
noi, de la NIVEL 
LOCAL, decât pe 
unul de la București” 

newsmoldova.ro 
08.06.22 

- La dezbaterea prilejuită de lansarea primul număr al revistei economice 
MOLDOVA INVEST, eveniment găzduit de Consiliul Județean Suceava, 
ION ȘTEFANOVICI, redactorul-șef NEWS MOLDOVA, cel care a inițiat 
și a coordonat proiectul „MOLDOVA INVEST”, dedicată investițiilor 
importante din mediul privat și public al regiunii, a vorbit invitaților 
despre o serie de aspecte hotărâtoare atunci când se ia în discuția 
conjugarea forțelor din zona publică și zona privată, pentru o deblocare 
reală a economiei regiunii MOLDOVA. [...] 
„Principiul deScentralizării trebuie să funcționeze. Pentru că mai mult să 
vă intereseze pe dumneavoastră (decidenții de la nivel local, n.r.) decât 



pe unul de la București. Și întorcându-ne la partea aceasta de 
conclucrare, aș vrea să nu uităm unul dintre subiectele din revistă 
(MOLDOVA INVEST, n.r.), mie mi-a atras atenția de la început și vă 
felicit, acest triou – spital, Consiliul Județean, USV (Universitatea Ștefan 
cel Mare Suceava, n.r.) că ați reușit să lucrați – eu sper să se concretizeze, 
chiar și după mandatul dumneavoastră, domnule manager, am înțeles că 
urmează să treceți prin anumite etape administrativă, dar asta cred că 
contează mai puțin, importante sunt rezultatele finale)… Doamna 
administrator public (al județului Suceava) trebuie să înțeleagă că atunci 
că în momentul în care îți asumi orice act, pe parcurs ești criticat, dar la 
urmă se văd rezultatele și acelea contează. La Iași, spre exemplu, au 
existat parteneriate publice-private – sau asociații în participațiune, era 
un pic diferită treaba – dar până la urmă și-au produs efectele. Criticile 
au fost uitate, rezultatele s-au văzut, trăiesc și merg mai departe”, a 
precizat ION ȘTEFANOVICI, redactor-șef NEWS MOLDOVA. [...] 

Monica Mincu Elevii 
Liceului „Demostene 
Botez” din Trușești, 
în vizită la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
Suceava – FOTO 

gazetabt.ro 
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- În data de 7 iunie 2022, elevii de la Liceul  „Demostene Botez” din 
Trușești, însoțiți de două cadre didactice au fost în vizită la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava, unde s-au întâlnit cu cadrele didactice și 
studenții de la Facultatea de Silvicultură, Facultatea de Educație Fizică și 
Sport și Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Cu 
acest prilej, elevii au avut posibilitatea să descopere oferta educațională 
a acestor facultăți, au vizitat  laboratoarele facultăților și au adresat 
întrebări cu privire la cursurile susținute în calitate de studenți ai acestor 
specializări. Existența unor multiple posibilități de evoluție profesională, 
după absolvirea studiilor de licență, i-a determinat pe liceeni să-și 
dorească să promoveze examenul de bacalaureat pentru a putea deveni 
studenți ai unor asemenea facultăți. Vizitarea facultăților a fost doar una 
dintre activitățile extracurriculare prevăzute în calendarul de activități 
ale Proiectului ROSE desfășurat în cadrul liceului, prin care se urmărește 
orientarea și consilierea profesională a elevilor în vederea continuării 
studiilor în mediul universitar, după absolvirea liceului. 
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- Ministrul 
Învățământului 
Superior din Cuba, 
primul oficial 
guvernamental de la 
Havana care 
vizitează România 
după 1990 / Sorin 

scoala.xyz 
06.06.22 

- Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu și ministrul Învățământului 
Superior din Cuba, José Ramón Saborido Loidi, au semnat ieri, 6 iunie, 
Programul de cooperare în domeniul învățământului superior între 
Ministerul Educației din România și Ministerul Învățământului Superior 
din Republica Cuba, potrivit unui comunicat al instituției. Evenimentul 
a declanșat un adevărat „pelerinaj” al universităților românești pentru 
semnarea de acorduri bilaterale cu reprezentanții universităților din 
Cuba – au fost semnate 18, iar alte 20 de acorduri urmează să fie parafate 
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Cîmpeanu și José 
Loidi au semmnat 
Programul de 
cooperare în 
domeniul 
universitar care 
include și burse de 
studii 

psnews.ro 
07.06.22 

în zilele următoare, transmite Ministerul Educației. 
„Programul de cooperare în domeniul învățământului superior 
reprezintă cadrul necesar pentru continuarea cooperării între instituțiile 
de învățământ superior din România și Cuba pe teme de interes comun, 
valorificând inovarea și schimbul de experiență și bune practici. 
Programul de cooperare prevede, de asemenea, acordarea, în regim 
reciproc, de burse de studii pentru toate ciclurile universitare în domenii 
de interes comun”, arată ministerul în comunicat. 
În cadrul întrevederii bilaterale, cei doi miniștri au apreciat dinamica 
procesului de cooperare universitara, precum și preocupările comune în 
domeniul educației. Sorin Cimpeanu a menționat oportunitatea de a 
valorifica acordurile de parteneriat interuniversitare prin programul 
european Erasmus+, precum și prin programele dezvoltate de Agenția 
Universitară a Francofoniei, potrivit sursei citate. [...] 
Au fost semnate deja 18 acorduri bilaterale de cooperare cu universitati 
din Cuba. Universitatile romanesti care au semnat luni acorduri 
bilaterale sunt: 
-Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, 
-Universitatea de Vest din Timișoara, 
-Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
-Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București 
Zilele urmatoare se vor semna alte 20 de acorduri bilaterale de catre: 
-Universitatea Transilvania din Brasov, 
-Universitatea Politehnica din Bucuresti, 
-Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinta si Tehnologie „George 
Emil Palade” din Targu Mures, 
-Universitatea „1 decembrie” din Alba Iulia, 
-Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, 
-Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. 
Caragiale” din București 
-Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. [...] 

 

- O echipă 
studențească de la 
UPT, locul II la 
concursul 
internațional Hard 
& Soft 2022 

renasterea.ro 
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- Două echipe de studenți, una de la Facultatea de Electronică, 
Telecomunicații și Tehnologii Informaționale și una de la Facultatea de 
Automatică și Calculatoare, din cadrul Universității Politehnica 
Timișoara, au participat, recent, la tradiționalul concurs internațional 
studențesc Hard & Soft 2022, competiție ajunsă la cea de-a XXVII-a 
ediție, organizată anul acesta de Universitatea Ștefan cel Mare din 
Suceava. 
Tema concursului a fost construirea unei drone care să citească coduri 
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QR cu un microcontroller ESP32 și să navigheze autonom într-un 
perimetru delimitat de 4 module DWM 1001, componentele necesare 
fiind asigurate de organizator. 
Dezvoltarea proiectului a durat trei zile și jumatate, iar după prezentarea 
finală și jurizarea lucrărilor de către un juriu internațional, echipa 
Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale 
s-a clasat pe locul al II-lea, în timp ce echipa Facultății de Automatică și 
Calculatoare a ocupat locul VIII. 
Studenții vicecampioni din UPT au dezvăluit secretul reușitei echipei: au 
stabilit un program de dezvoltare a proiectului pe care l-au respectat 
întocmai, au folosit toate componentele puse la dispoziție de comisia de 
organizare și au adăugat unele componente extra pentru a face drona 
autonomă, reușind să o ridice de la sol. 
Echipa Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii 
Informaționale a fost formată din studenții Elisei Ștefan Ilieș, Bogdan 
Radu Preda, Vasile Boroica și Paul Samuel Schuldesz. Aceștia au fost 
îndrumați de cadrele didactice Septimiu Mischie și Radu Ricman. 
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