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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Lucrări ale unui 
proiect de 
promovare a 
managementului 
pădurilor europene, 
găzduit de USV 

monitorulsv.ro 
10.10.22 

- Timp de trei zile Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit, 
în cursul săptămânii trecute, activități din cadrul proiectuluiErasmus +, 
intitulat „SFM VR - Sustainable Forest Management through Virtual 
Reality”. Proiectul este unul de promovare a managementului durabil al 
pădurilor în Europa, utilizând tehnologii moderne de instruire în 
domeniul forestier și este cofinanțat de Uniunea Europeană. 
Instituția coordonatoare a proiectului este Compania TTS din Finlanda, 
iar partenerii asociați sunt CTRL Reality din Finlanda, Training2000 din 
Italia și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Ei au organizat în 
format hibrid la Suceava, miercuri 5 octombrie, webinarul „Realitatea 
virtuală și managementul durabil al pădurilor - instrumente și tehnologii 
pentru instruirea în managementul durabil al pădurilor”. Evenimentul s-
a desfășurat în sala de conferințe a Hotelului Balada din Suceava, 
grupând prezentări ale cadrelor didactice de la Facultatea de Silvicultură 
din Suceava, ale partenerilor din cadrul proiectului și ale unor invitați din 
străinătate. 
Printre invitații participanți, interesați de managementul forestier 
sustenabil, s-au aflat experți din domeniul silvic, reprezentanți ai 
Asociației Forestierilor din România (ASFOR), precum și cadre didactice 
și elevi de la Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc, 
care au avut ocazia să testeze echipamentele de realitate virtuală și 
aplicația VR pilot dezvoltată în cadrul proiectului și adaptată 
managementului forestier sustenabil. 
Specialiștii din cadrul Facultății de Silvicultură din Suceava vor continua 
colaborarea cu partenerii externi pentru implementarea unor tehnologii 
moderne în managementul resurselor forestiere, apreciind potențialul 
inovativ imens pe care acestea îl au în educația silvică. 
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Tabără de 
interpretare a 
textului CreativLit la 
Memorialul Ipotești 

stiri.botosani.ro 
11.10.22 

- Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, 
instituție din subordinea Consiliului Județean (CJ) din Botoșani, 
organizează, în perioada 13 - 16 octombrie 2022, a IV-a ediție a taberei 
de interpretare a textului CreativLit. La ateliere vor participa studenți de 
la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea din 
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11.10.22 București, Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți, 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, Universitatea de Vest din Timișoara. 
Tabăra de interpretare a textului CreativLit are drept obiectiv, pe de o 
parte, promovarea operei eminesciene și, pe de altă parte, medierea 
dialogului cu scriitorii contemporani. La ediția din acest an, sunt invitați 
scriitorii Varujan Vosganian și Emilian Galaicu-Păun, discuțiile fiind 
moderate de profesorii Daniela Petroșel, Maria Epatov, Mircea A. 
Diaconu și Adrian Jicu. 
Joi, 13 octombrie, între orele 12:00 – 14:00 și 15:00 – 16:00, vor avea loc 
lecturi și comentarii pe proza lui Varujan Vosganian Legătura de 
leuștean, din volumul Jocul celor o sută de frunze şi alte povestiri 
(Editura Polirom, 2013), urmate de masa rotundă De la proză la film – 
Varujan Vosganian „Legătura de leuștean”. Discuțiile vor fi moderate de 
Micea A. Diaconu, Daniela Petroșel și Maria Epatov. [...] 

 


