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Curierul de Iasi apare o data pe saptamana
pe suport de hartie si este actualizat zilnic
pe site-ul www.curierul-iasi.ro
(http://www.curierul-iasi.ro).

2 people like this.

Rezervaţia floristică „Poiana cu schit” beneficiază de un proiect menit să atragă tinerii în protejarea arealelor
naturale de excepţie.
Proiectul este realizat de Fundaţia Academică „Idei şi Fapte pentru anii 2000” şi inclus în programul „Spaţii
verzi – Arii naturale protejate”, iniţiat, manageriat şi finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea – Ciuc,
în colaborare cu MOL România şi se va desfăşura până pe 30 noiembrie 2011.
La lansarea oficială au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai Direcţiei Silvice Iaşi, Inspectoratului
pentru Protecţia Mediului, Inspectoratului Scolar judeţean Iaşi, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” şi ai
organizaţiilor neguvernamentale implicate în proiect: Fundaţia Culturală “ECO ART”, Asociaţia Ecologiştii
Români, Asociaţia Studenţilor Chimişti “CHEMIS”.

(http://www.facebook.com/curierul)

Am depasit 5000 de utilizatori, de aceea ne-am
mutat pe propria noastra pagina de Facebook.
Va invitam sa dati like pe pagina Curierul de
Iasi (https://www.facebook.com/curierul)pentru a
fi la curent cu ultimele noutati din oras.
Va multumim ca ne sunteti alaturi!
• Abonare la noutati
Introduceti adresa de email:

Aboneaza-ma!
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• Sondaje
Ati depus dosar pentru subventie la caldura?

◦ Alte sondaje (http://curieruliasi.ro/sondaje/arhiva.html)

• Categorii
◦ asistenta sociala (http://curieruliasi.ro/category/asistenta-sociala) (41)
◦ audiente primar (http://curieruliasi.ro/category/audiente-primar) (59)
◦ circulatie (http://curieruliasi.ro/category/circulatie) (16)
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◦ Consiliul Local (http://curieruliasi.ro/category/consiliul-local) (58)
◦ cultura si culte (http://curieruliasi.ro/category/cultura-si-culte) (197)
■ Ateneul Tătăraşi (http://curieruliasi.ro/category/cultura-siculte/ateneul-tatarasi-cultura-siculte) (46)
■ Casa de Cultură "Mihai
Ursachi" (http://curieruliasi.ro/category/cultura-siculte/casa-de-cultura-mihaiursachi) (34)
◦ diverse (http://curieruliasi.ro/category/diverse) (92)
◦ educatie (http://curieruliasi.ro/category/educatie) (46)
◦ eveniment (http://curieruliasi.ro/category/eveniment) (92)
◦ iasul istoric (http://curieruliasi.ro/category/iasul-istoric) (87)
◦ iluminat public (http://curieruliasi.ro/category/iluminat-public) (9)

◦ infrastructura (http://curieruliasi.ro/category/infrastructura) (69)
◦ mediul de afaceri (http://curieruliasi.ro/category/mediul-de-afaceri) (17)
◦ parteneriate cu ONG (http://curieruliasi.ro/category/parteneriate-cu-ong) (82)
◦ proiecte europene (http://curieruliasi.ro/category/proiecte-europene) (106)
■ Axa culturala (http://curieruliasi.ro/category/proiecteeuropene/axa-culturala-proiecteeuropene) (10)
■ Axa de transport Est-Vest

(http://curieruliasi.ro/wp-content/uploads/2011/06/Afis-Poiana-cu-schit.jpg)

(http://curieruliasi.ro/category/proiecteeuropene/axa-de-transport-estvest-proiecte-europene) (8)

Proiectul îşi propune să descopere pentru cât mai mulţi studenţi şi elevi ieşeni, pentru cât mai mulţi cetăţeni ai
oraşului, aria naturală protejată numită „ Poiana cu schit”, ţinutul de legendă situat în imediata lor vecinătate,
depozitar de frumuseţi naturale sau create de mâna omului, depozitar de mărturii pentru oamenii de ştiinţă ai
mediului.
Poiana cu schit este rezervaţie floristică, inclusă în catalogul Academiei Române, considerată cea mai mare
poiană naturală cu compoziţie tipică silvostepei Moldovei. Poartă un nume dat din vechime, datorat unei
bisericuţe ridicate de cneazul Duma Negru, fost mare vornic al Ţării de Jos, în vremea voievodului Alexandru
cel Bun. Ruinele, incluse în Lista monumentelor istorice, mai dăinuiesc, încă, pe pajişte.
Tot aici, în Poiana cu schit, se află şi 30 de lucrări de artă monumentală, realizate în perioada anilor optzeci
de cei mai buni sculptori români, constituindu-se într-un adevărat muzeu în aer liber. Este singura tabără de
sculptură în piatră din Moldova.
Peste 200 de elevi şi studenţi, în marea lor majoritate studenţi ai Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”, vor
participa la vizite tematice în poiană, cu scopul de a întâlni, în mediul lor natural, speciile rare pe a căror
prezenţă s-a bazat decizia de instituire a ariei naturale protejate. De asemenea, în cadrul proiectului va fi
editată o monografie a zonei şi vor fi distribuite pliante de promovare a poianei.
(http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=wp-4beaeea854d9c692)

■ Axa Pasaj "Octav
Bancila" (http://curieruliasi.ro/category/proiecteeuropene/axa-pasaj-octav-bancila)

(7)
■ Axa Sud Nicolina CUG
(http://curieruliasi.ro/category/proiecteeuropene/axa-sud-nicolina-cug)

(4)
■ Centrul Tehnologic Regional
(http://curieruliasi.ro/category/proiecteeuropene/centrul-tehnologicregional) (7)
■ Crestere accesibilitate zona

centrala (http://curieruliasi.ro/category/proiecteeuropene/crestere-accesibilitatezona-centrala) (2)
■ Managementul traficului
(http://curieruliasi.ro/category/proiecteeuropene/managementultraficului) (2)
■ Modernizare plaja Nicolina
(http://curierul-

Stiri similare

iasi.ro/category/proiecteeuropene/modernizare-plaja-

1. Proiect european pentru evitarea abandonului şcolar (http://curierul-iasi.ro/proiect-european-pentruevitarea-abandonului-scolar-861)

2. Proiect pentru facilitarea construcţiei de locuinţe sociale (http://curierul-iasi.ro/proiect-pentrufacilitarea-constructiei-de-locuinte-sociale-2631)

3. Proiect european pentru fluidizarea traficului la Iaşi (http://curierul-iasi.ro/proiect-european-pentrufluidizarea-traficului-la-iasi-2124)

4. Proiect european pentru iluminatul public (http://curierul-iasi.ro/proiect-european-pentru-iluminatulpublic-1664)

5. [ VIDEO ] Finanţarea parafată pentru un nou proiect european al Iaşului (http://curierul-iasi.ro/video
-finantarea-parafata-pentru-un-nou-proiect-european-al-iasului-2085)

Categoria: parteneriate cu ONG (http://curierul-iasi.ro/category/parteneriate-cu-ong),spatii verzi (http://curierul
-iasi.ro/category/spatii-verzi)

Cuvinte cheie: iasi (http://curierul-iasi.ro/tag/iasi), poiana cu schit (http://curierul-iasi.ro/tag/poiana-cu-schit),
proiect (http://curierul-iasi.ro/tag/proiect), spatii verzi (http://curierul-iasi.ro/tag/spatii-verzi), universitatea

nicolina) (3)
■ Muzeul Municipal (http://curierul
-iasi.ro/category/proiecteeuropene/muzeul-municipal) (1)
■ Reabilitare camin pensionari
(http://curieruliasi.ro/category/proiecteeuropene/reabilitare-caminpensionari) (2)

■ Zona de agrement Ciric
(http://curieruliasi.ro/category/proiecteeuropene/ciric-proiecte-europene)

(10)
◦ relatii internationale (http://curieruliasi.ro/category/relatii-internationale) (29)
◦ sanatate (http://curieruliasi.ro/category/sanatate) (8)
◦ sarbatorile iasului (http://curieruliasi.ro/category/sarbatorile-iasului) (71)
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◦ servicii publice (http://curieruliasi.ro/category/servicii-publice) (306)

■ Centrul de Informatii pentru
Cetateni (http://curieruliasi.ro/category/serviciipublice/centrul-de-informatiipentru-cetateni) (29)
■ CET (http://curierul-

Nu sunt comentarii

iasi.ro/category/servicii-

Comentati acest articol!

publice/cet) (40)
■ Citadin (http://curierul-

Name (required)

iasi.ro/category/servicii-

Adresa dvs de email (nu va fi publicata) (necesara)

publice/citadin) (17)
■ DAPPP (http://curieruliasi.ro/category/serviciipublice/dappp) (20)
■ Directia de Asistenta

Comunitara (http://curierul-

Website-ul dvs

iasi.ro/category/serviciipublice/directia-asistentacomunitara) (21)
■ Directia Economica
(http://curieruliasi.ro/category/serviciipublice/directia-economica) (14)
■ Directia Tehnica (http://curieruliasi.ro/category/serviciipublice/directia-tehnica) (25)
■ Eco Piata (http://curieruliasi.ro/category/serviciipublice/directia-piete) (32)

Submit Comment

■ Evidenta Populatiei
(http://curieruliasi.ro/category/servicii-

CAPTCHA Code

(#)

publice/dlep) (23)
■ Politia Locala (http://curieruliasi.ro/category/serviciipublice/politia-locala-iasi) (60)

■ RATP (http://curierulArras (http://www.arrastheme.com/)
Copyright Curierul Iasi. All Rights Reserved.

iasi.ro/category/serviciipublice/ratp) (41)
■ Salubris (http://curieruliasi.ro/category/serviciipublice/salubris) (26)
■ Servicii Publice (http://curieruliasi.ro/category/serviciipublice/servicii-publice-sa) (25)
■ Termoservice (http://curieruliasi.ro/category/serviciipublice/termoservice) (10)
■ urbanism (http://curieruliasi.ro/category/serviciipublice/urbanism) (5)
◦ siguranta cetateanului (http://curieruliasi.ro/category/siguranta-cetateanului)

(48)
◦ sondaje de opinie (http://curieruliasi.ro/category/sondaje-de-opinie) (12)

◦ spatii verzi (http://curieruliasi.ro/category/spatii-verzi) (23)
◦ sport si agrement (http://curieruliasi.ro/category/sport-si-agrement) (85)

◦ turism (http://curieruliasi.ro/category/turism) (26)
◦ VIDEO (http://curieruliasi.ro/category/video) (17)

• Comentarii recente
◦ Curierul de Iasi on Municipalitatea a
finalizat campania de plantări de
toamnă (http://curieruliasi.ro/municipalitatea-a-finalizatcampania-de-plantari-de-toamna4707/comment-page-1#comment-653)

◦ Florin on Municipalitatea a finalizat
campania de plantări de toamnă
(http://curierul-iasi.ro/municipalitatea-afinalizat-campania-de-plantari-de-toamna4707/comment-page-1#comment-650)

◦ IVE on Funcţionarii ieşeni din Centrul de
cartier „Alexandru cel Bun”, instruiţi în
Austria, în cadrul proiectului european
„Sisteme de managementul
mobilităţii” (SEE MMS) (http://curieruliasi.ro/functionarii-ieseni-din-centrul-decartier-%e2%80%9ealexandru-cel-bun%
e2%80%9d-instruiti-in-austria-in-cadrulproiectului-european-%e2%80%
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9esisteme-de-managementul-mobilitatii%
e2%80%9d-see-mms-4697/commentpage-1#comment-644)

◦ olaru on Soluţii temporare pentru apa
caldă a ieşenilor (http://curieruliasi.ro/solutii-temporare-pentru-apa-caldaa-iesenilor-4307/comment-page1#comment-620)

◦ Andrei on Vezi cum va arăta viitorul
pasaj subteran din Fundaţie
(http://curierul-iasi.ro/vezi-cum-va-arataviitorul-pasaj-subteran-din-fundatie3335/comment-page-1#comment-618)

• Articole recente
◦ Iaşul, prezent la un nou seminar pe
tema industriilor creative la Arnhem, în
Olanda (http://curierul-iasi.ro/iasulprezent-la-un-nou-seminar-pe-temaindustriilor-creative-la-arnhem-in-olanda4725)

◦ Spectacolul “Samson şi Dalila”, la
Opera ieşeană (http://curieruliasi.ro/spectacolul-samson-si-dalila-laopera-ieseana-4721)

◦ Dacă nu ştii, nu-ţi pasă. Dar acum ştii!
(http://curierul-iasi.ro/daca-nu-stii-nu-tipasa-dar-acum-stii-4715)

◦ Proiectul ReTIna promovat la Târgul
Internaţional al Investitorilor din
Budapesta (http://curieruliasi.ro/proiectul-retina-promovat-la-targulinternational-al-investitorilor-dinbudapesta-4710)

◦ Municipalitatea a finalizat campania de
plantări de toamnă (http://curieruliasi.ro/municipalitatea-a-finalizatcampania-de-plantari-de-toamna-4707)

◦ PALAS Iaşi, inaugurat în aprilie 2012
(http://curierul-iasi.ro/palas-iasi-inaugurat
-in-aprilie-2012-4700)

◦ Funcţionarii ieşeni din Centrul de
cartier „Alexandru cel Bun”, instruiţi în
Austria, în cadrul proiectului european
„Sisteme de managementul
mobilităţii” (SEE MMS) (http://curieruliasi.ro/functionarii-ieseni-din-centrul-decartier-%e2%80%9ealexandru-cel-bun%
e2%80%9d-instruiti-in-austria-in-cadrulproiectului-european-%e2%80%
9esisteme-de-managementul-mobilitatii%
e2%80%9d-see-mms-4697)

◦ Eugen Coşeriu, geniu al lingvisticii
(http://curierul-iasi.ro/eugen-coseriugeniu-al-lingvisticii-4693)

◦ Ministână amenajată la Târgul naţional
de Agricultură, Apicultură, Produse
ecologice, naturale şi tradiţionale,
ECOAGRIS (http://curieruliasi.ro/ministana-amenajata-la-targulnational-de-agricultura-apicultura-produse
-ecologice-naturale-si-traditionale-ecoagris
-4688)

◦ Din nou sărbătoare princiară, la Ateneu
(http://curierul-iasi.ro/din-nou-sarbatoare
-princiara-la-ateneu-4685)

• Arhiva
◦ November 2011 (http://curieruliasi.ro/date/2011/11)

◦ October 2011 (http://curieruliasi.ro/date/2011/10)

◦ September 2011 (http://curieruliasi.ro/date/2011/09)

◦ August 2011 (http://curieruliasi.ro/date/2011/08)

◦ July 2011 (http://curieruliasi.ro/date/2011/07)

◦ June 2011 (http://curieruliasi.ro/date/2011/06)

◦ May 2011 (http://curieruliasi.ro/date/2011/05)

◦ April 2011 (http://curieruliasi.ro/date/2011/04)

◦ March 2011 (http://curieruliasi.ro/date/2011/03)
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◦ February 2011 (http://curieruliasi.ro/date/2011/02)

◦ January 2011 (http://curieruliasi.ro/date/2011/01)

◦ December 2010 (http://curieruliasi.ro/date/2010/12)

◦ November 2010 (http://curieruliasi.ro/date/2010/11)

◦ October 2010 (http://curieruliasi.ro/date/2010/10)

◦ September 2010 (http://curieruliasi.ro/date/2010/09)

◦ August 2010 (http://curieruliasi.ro/date/2010/08)

◦ July 2010 (http://curieruliasi.ro/date/2010/07)

◦ June 2010 (http://curieruliasi.ro/date/2010/06)

◦ May 2010 (http://curieruliasi.ro/date/2010/05)
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