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Sinteza articolului 

Oana Nuțu Părintele Constantin 
Necula va 
conferenția la 
Suceava, de Ziua 
Tineretului Ortodox 

obiectivdesuceava.ro 
26.01.23 

- Ziua Internațională a Tineretului Ortodox este celebrată anual, în data 
de 2 februarie, iar în acest an Inspectoratul școlar Județean Suceava, în 
parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectoarele 
Cultural și Media și comunicare ale Centrului Eparhial și Societatea 
Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop” organizează Conferința 
„Întâmpinarea tinereții cu Hristos”, ediția a II-a. Evenimentul cultural-
educațional îl are ca invitat pe pr. prof.univ.dr. habil. Constantin-Valer 
Necula, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei 
Șaguna”, din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Conferința se 
va desfășura vineri, 3 februarie 2023, începând cu ora 18:00, în Aula 
Magna a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 
Înscrierea în vederea participării la conferință se realizează, în limita 
locurilor de care dispune Aula Magna, prin completarea unui formular: 
https://docs.google.com/forms/d/1hPdjF2s7aYrNKcXSGwNgpsyTQTsc
Obn3xs5Ge3-iECE/edit. Conferința va fi transmisă live, pe pagina 
oficială de Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. 
Programul manifestării cuprinde recitalul „Dragostea de neam și țară”, 
al Grupului vocal-tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni”, de la Liceul 
Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus; Panelul olimpicilor, „Cerurile-n 
cărți, la îndemână”, multiplă prezentare de carte, cu participarea elevilor 
suceveni premianți la etapele naționale, nivel gimnaziu și liceu, ale 
Olimpiadei Naționale de Religie, Cultul Ortodox 2022, și un salon binar 
de carte Editura Agnos, Sibiu – Editura Crimca, Arhiepiscopia Sucevei și 
Rădăuților. 
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- Clubul Voiaj de la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
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- În anul 2000, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a înființat 
organizația studențească Club Voiaj. Aceasta a apărut la inițiativa a doi 
studenți, Mihai Ioachimciuc și Doru Capră, de la programul de studii 
„Conducerea unităților comerciale și de turism”. Împreună am identificat 
existența unei cereri turistice neacoperite în rândul studenților care își 
doreau să călătorească și să câștige și experiență ca agenți de turism. 
Misiunea asumată a fost și este de a oferi studenților Universității din 
Suceava și elevilor din cadrul colegiilor, liceelor și școlilor o alternativă 
viabilă pentru practică, experiență în domeniul turismului și distracție pe 
măsură. 



Membrii acestei firme-exercițiu dobândesc cunoștințe practice și își 
dezvoltă abilitățile de ghid și agent de turism în domenii de specialitate 
precum: Marketing în turism, Tehnica operațiunilor de turism, 
Ecoturism etc. 
Printre activitățile Clubului Voiaj se numără: organizarea de excursii, 
sejururi, tabere și revelioane la munte și la mare (se oferă reduceri și 
gratuități studenților cu venituri reduse care se implică în organizarea și 
promovarea activităților Clubului de turism Voiaj); facilitarea efectuării 
de către membrii Clubului Voiaj a unor stagii de pregătire practică în 
cadrul agențiilor de turism, unităților de cazare, centrelor de informare 
turistică; oferirea de informații cu privire la locurile de muncă 
disponibile în turism, tendințele și oportunitățile de pe piața turistică; 
facilitarea găsirii locurilor de practică în turism pentru studenții 
universității și pentru elevii de la colegiile ori liceele care au constituite 
filiale ale Clubului de turism Voiaj (de ex. Club Voiaj junior de la Colegiul 
Tehnic de Industrie Alimentară Suceava); constituirea și consolidarea 
unei baze de date privind turismul din Bucovina: unități de cazare, 
societăți comerciale de transport, agenții de turism, centre de informare 
turistică, atracții - informații ce sunt disponibile pe pagina Centrului de 
informare și marketing turistic Bucovina www.tourisminbucovina.ro; 
implicarea în organizarea practicii în cadrul cursurilor de formare de 
ghizi și agenți de turism în vederea obținerii atestatului de ghid-agent de 
turism; promovarea turismului din județul Suceava în grupul 
www.facebook.com/groups/turismsuceava. 
Club Voiaj a reușit să organizeze circuite turistice, sejururi și tabere în 
țară, la munte și la mare, la care au participat studenți, elevi și alte 
persoane interesate să călătorească sau să efectueze practică ca ghid de 
turism. Membrii organizației s-au întâlnit cu unul dintre cei mai 
experimentați ghizi din Suceava, Florin Scripcariu, care le-a împărtășit 
din secretele activității în turism. 
Unii dintre foștii membri ai Clubului Voiaj s-au angajat ca agenți de 
turism sau chiar s-au lansat ca antreprenori în acest domeniu. Un astfel 
de exemplu este constituit din doi foști membrii ai organizației: Mihai 
Costea și Ioana Cîmpanu, care și-au deschis propria agenție de turism, 
Campion Tour. [...] 

 


