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30 de ani de educaţie 
astronomică

Observatorul Astronomic din Suceava a îm-
plinit trei decenii de existenţă. Acesta şi-a 
deschis porţile pentru publicul larg pe 4 ia-
nuarie 1982, ca parte componentă a Muzeu-
lui Judeţean Suceava, fiind vizitat de-a lungul 
anilor de o serie de personalităţi din dome-
niul astronomiei şi cosmologiei din ţară şi 
străinătate, precum cosmonautul Dumitru 
Prunariu şi astronautul Charles Duke, dar 
şi de diverse delegaţii oficiale. Începând cu 
anul 2008, Observatorul Astronomic a tre-
cut în administraţia Universităţii „Ştefan cel 
Mare”, care păstrează rolul iniţial de educaţie 
astronomică la toate nivelurile, adăugând şi 
componenta de cercetare ştiinţifică.
Anual, Observatorul Astronomic are apro-
ximativ 20.000 de vizitatori. Planetariul din 
Suceava a fost inaugurat în anul 1982, fiind 
al treilea planetariu din ţară în ordinea des-
chiderii şi cel mai mare din ţară în ceea ce 
priveşte capacitatea sălii şi a diametrului cu-
polei, şi este destinat proiectării cerului din 
ziua respectivă, a cerului din emisfera sudică 
şi nordică, a sistemului solar, a planetelor vi-
zibile, a sateliţilor galileeni etc. Sala Planeta-
riului de formă semisferică, cu o deschidere a 
cupolei de 10 m şi o capacitate de 80 de locuri 
dispuse circular, a fost dotată cu un proiector 
SkyMaster ZKP2, comandat încă din anul 
1976 şi achiziţionat de la firma germană Carl 
Zeiss Jena în anul 1978. Acesta proiectează 
Soarele, Luna, planetele şi aproximativ 6000 
de stele vizibile cu ochiul liber pe cerul bore-
al şi austral, imaginea dinamică a Sistemu-

lui Solar, planeta Jupiter cu sateliţii galileeni, 
evoluţia cometei Donati, fenomenul stelelor 
căzătoare (meteori) şi mişcarea unui satelit 
artificial. Terasa pentru observaţii astrono-
mice este dotată cu luneta (x120) şi telescop 
de tip cassegrain (x375), ambele de proveni-
enţă Carl Zeiss. Se pot observa petele sola-
re, relieful lunar, Jupiter cu sateliţii galileeni, 
inelele lui Saturn, roiuri de stele, nebuloase 
galactice şi fenomene astronomice (eclipse, 
ocultaţii etc.). 
Un element de unicitate, care diferenţiază 
Planetariul USV de alte Planetarii din lume, 
este pictura maestrului Mircea Hrişcă, re-
prezentând orizontul oraşului Suceava, lu-
crare care a devenit un veritabil document 
despre vechea arhitectură, reconstituind re-
pere citadine de acum 30 de ani. Un deose-
bit impact vizual şi ştiinţific îl are şi macheta 
Lunii – lucrare unicat concepută şi realizată 
de profesorul de geografie Neculai D. Isaic, 
avându-i consultanţi ştiinţifici pe regretatul 
astronom dr. Harald Alexandrescu, coordo-
nator al Observatorului Astronomic „Ami-
ral Vasile Urseanu” Bucureşti şi conf. univ. 
dr. Elvira Botez. Biblioteca planetariului cu-
prinde cărţi şi periodice de specialitate, pre-
cum şi o donaţie de carte făcută de conf. dr. 
Elvira Botez. Pasionaţii de astronomie, re-
prezentanţii USV şi ai autorităţilor locale, 
oameni de ştiinţă, colaboratori şi angajaţi au 
participat la festivitatea prilejuită de împlini-
rea a 30 de ani de la înfiinţarea Observatoru-
lui Astronomic din Suceava.
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Pentru a sărbători 30 de educaţie 
astronomică în zona de nord-est 
a ţării, la eveniment au luat parte 
câţiva invitaţi speciali, printre 
care prof. Toma Alexandru - 

fost preşedinte al Comitetului 
de Cultură şi Educaţie 
Socialistă şi cel care a pus bazele 
Observatorului, domnul Marc 
Ulieriu- redactorul şef al revistei 
„Ştiinţă şi Tehnică” şi domnul 
prof. Alexandru Mironov - 
jurnalist de ştiinţă, fost ministru 
al Tineretului şi Sportului.
„Observatorul Astronomic 
s-a născut dintr-o întâmplare, 
ca toate lucrurile temeinice 
şi adevărate. După ce câteva 
persoane mi-au povestit despre 
Observatorul de la Baia Mare, 
am mers acolo, am luat proiectul 
lor, l-am prelucrat, după care 
au urmat trei luni de chin dat 
fiind faptul că nu se dorea 
construcţia unui Observator la 
Suceava. În acea vreme se dorea 

să se construiască apartamente 
şi garsoniere pentru clasa 
muncitoare, fapt pentru care 
am minţit autorităţile de la 
acea vreme şi le-am zis că vom 
construi garsoniere”, a povestit 
Toma Alexandru, cel care a 
pus bazele Observatorului şi 
care a iniţiat toate demersurile 
în acest sens. Acesta a mai 
povestit că a primit sprijinul 
lui Dimitrie Olenici, actual 
angajat al Observatorului, 
în demersul său de a înfiinţa 
Planetariul la Suceava. După 
festivitatea de deschidere, 
jurnalistul Alexandru Mironov 
a conferenţiat despre „Anul 
Marte”, Marc Ulieriu de la 
revista „Ştiinţă şi Tehnică” a 
conferenţiat pe tema „În goană 
după eclipsă”, prezentând 
experienţele trăite la eclipsa 
de Soare din 13 noiembrie 
2012, observată în Australia. 
Totodată, cu prilejul aniversării 
a fost expusă publicului o 
colecţie de ziare şi publicaţii în 
care este oglindită activitatea 
de educaţie astronomică la 
Suceava, pe parcursul celor trei 
decenii. Specificul Planetariului 
este educaţia permanentă, 
de aceea s-au inclus, pe lângă 
programele-lecţie susţinute în 
sala Planetariului şi programe 
de educaţie muzeală concepute 
pentru public de categorii 
diverse de vârstă, proiecţii şi 
prezentări de filme cu conţinut 
enciclopedic. Pentru preşcolari 

şi şcolari de vârstă mică oferta 
Planetariului constă în filme 
interactive care prezintă 
informaţii de bază despre 
Univers, planeta Pământ, istoria 
astronomiei şi astronauticii. 
Serile muzeale, concepute 
după criteriile de interes ale 
publicului şi după calendarul 
evenimentelor naţionale şi 
mondiale sunt stabilite prin 
strategii menite să identifice şi să 
protejeze moştenirea culturală 
şi naturală a cerului înstelat, 
această resursă spirituală 
impresionantă dar des ignorată. 
Observatorul Astronomic din 
Suceava va găzdui Olimpiada 
Internaţională de Astronomie şi 
Astrofizică din 2014.

www.observator.usv.ro
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Evenimente

Un Balcic Secret 

Deschisă cu ocazia Zilei Naţio-
nale a României, expoziţia a adu-
nat în Foaierul Auditorium-ului 
„Joseph Schmidt” din cadrul 
Universităţii „Ştefan cel Mare” 
un număr de 38 de lucrări reali-
zate de artiştii care au participat 
în taberele de pictură organizate 

de Toniza Art Grup (TAG) în pe-
rioada 2009 - 2012. O parte din 
lucrări şi mărturii au fost aduna-
te în catalogul cu numărul 3 al 
INFO ART USV editat de aso-
ciaţie în acest scop (www.issuu.
com/tag-tonitzaartgroup). Pic-
tori mai mult sau mai puţin cu-
noscuţi, în marea lor majorita-
te proveniţi din Bucovina dar şi 

din arealul fostului regat au adu-
nat mărturii vizuale legate de 
Balcicul modern. Conştienţi de 
faptul că peisajul urban al Bal-
cicului se află într-o permanen-
tă metamorfoză, toţi artiştii au 
încercat să cuprindă în picturile 
lor străduţe străbătute de o lumi-
nă difuză şi caldă, malul mării, 
case româneşti vechi. Secretul 
Balcicului stă în ritmul născut 
din lupta dintre apă şi aer, pia-
tră şi apă. Un dans surprins de 
mâna pictorului şi lăsat eternită-
ţii într-un poem de culoare. Un 
alt loc care a trezit interes picto-
rilor a fost domeniul regal ce a 
aparţinut României aflat la ma-
lul Mării Negre, azi teritoriu bul-
gar. Urmând paşii Reginei Ma-
ria, în castelul numit şi Cuibul 
liniştit, de pe veranda etajului al 
treilea, o privelişte extraordina-
ră se deschide spre mare şi spre 
nori. Sala cea mare era folosită 
ca salon de dormit pentru Regi-
na Maria. Ca şi celelate încăperi, 
şi aici se află o mulţime de vase 
din cupru şi obiecte de antica-
riat. Într-unul din colţurile sălii 
în spatele frumoasei uşi de lemn, 
mai multe trepte duc spre tera-
sa inelară a minaretului. Mina-
retul nu are o valoare religioasă, 
ci este mai degrabă o reverenţă 
faţă de tradiţiile culturale balca-
nice. O scară imaginară spre ste-
le sau un far, pentru cei pe care îi 
prinde întunericul pe mare. Pri-
veliştea care se deschide la apu-
sul soarelui de la micuţul balcon 

inelar este deosebit de frumoa-
să, iar luna se ridică pe cer înain-
te de apusul soarelui. Vântul face 
ca harpa eoliană să zornăie ca un 
râset.  Secretul Balcicului stă în 
multe locuri, dar el nu poate fi 
descoperit doar lecturând isto-
ria acestui loc ci mergând acolo, 
unde se întâlnesc rozele vânturi-
lor, ascultând marea, pietrele şi 
muntele. Doar pe Aleea Secole-
lor şi mirosind crinii, simbol al 
creştinătăţii, regăsit de altfel şi în 
frescele de la Capela Stela Maris, 
poţi veghea alături de sufletul 
Mariei la un veac ce va să vină, 
departe noi, aproape de ea. Ale-
ea Secolelor instituie un spaţiu 
sacral, un peisaj utopic, în care 
ochiul atent şi realist al turistului 
de o zi nu poate percepe secretul 
acestei privelişti. Doar o şedere 
pe scaunul de piatră şi cu o privi-
re melancolică poţi apropia linia 
orizontului de linia cardiogra-
mei. După Andrei Pleşu, „peisa-
jul adevărat nu reproduce natu-
ra cât o imaginează, dacă nu de-a 
dreptul o instituie, după exigen-
ţele unei interiorităţi orientate 
analogic.... A privi în zare echi-
valează de aceea întotdeauna cu 
a te prăbuşi mental într-o teribilă 
meta- lume.” Dacă pentru Brân-
cuşi, „admirator, cum s-a expri-
mat adesea, al formelor perfecte, 
în felul lor, întâlnite printre bolo-
vanii din albia râului şi cei de pe 
marginea mării, care au dobân-
dit volumele sub care le vedem 
astăzi, şi suprafaţa lor atât de 

1 Decembrie 2012
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admirabil netedă după sute şi 
mii de ani de eroziune, era evi-
dent că acele forme existau în 
adâncul rocilor rostogolite în va-
luri şi izbindu-se între ele, şi că 
timpul dase la lumină exact ce 
constituia miezul, inima materi-
ei din care erau compuse. În di-
recţia moleculelor, rânduite într-
un anume fel, într-o piatră, este 
un element esenţial în determi-
narea ritmului pe care îl va avea 
eventual o operă, ... , se va întâm-
pla deci cu ea un fenomen care 
va avea o oarecare asemănare cu 
producerea cristalelor, care se su-
pun legilor fatale” (George Opre-
scu – Scrieri despre artă).
Aleea Secolelor este un parado-
xal peisaj construit deopotrivă 

de natură şi mâna artistului, din 
calcarul alb, loc în care, Regina 
Maria a trăit sentimentul depăr-
tării. „A trăi un peisaj, echivalea-
ză, uneori, cu a trăi fenomenul 
originar al tuturor dualismelor: 
conştiinţa individuală se vede 
confruntată cu pura ei altereita-
te, realizând astfel situaţia-em-
blemă a orcărei reflexii. Empiric, 
nu te poţi împiedica să defineşti 
natura drept ceea ce e „în afara 
ta ”, „dincolo de tine”, „acolo”. 
Dar dacă perceperea distanţei 
dintre tine şi ea te lasă, câteodată, 
prea singur constrâns la imedia-
teţea unui palid „aici”, ea are, al-
teori avantajul de a-i duce aproa-
pe un gând în a cărui prezenţă 
singurătatea devine suportabilă: 
gândul transcendenţei, „Acolo” 
devine o arvună a lui „dincolo”. 
Perceperea distanţei se conver-
teşte în intuiţie a nemărginirii. 
Sentimentul nemărginirii omul 
îl va fi avut probabil, întâia oară, 
contemplând zarea unui peisaj: 
la linia atât de precisă şi atât de 
arbitrară a orizontului, absolu-
tul îşi revelează nemijlocit para-
doxala sa alcătuire: el repetabil 
dar de neatins”. (Andrei Pleşu – 

Pitoresc şi melancolie). Cu oca-
zia acestui eveniment au expus: 
Ana-Maria Ovadiuc (AMO), 
Andreea Alexandra Stela Juduc, 
Angelica Mirela Pagu, Cristina 
Iacob, Carmel Georgescu, Cris-
tina Elena Chiriac, Gabriela Po-
poveniuc, David Croitor, Geor-
ge Şpaiuc, Ioana Cezara Poiată, 
Florentina Chideşa, Liviana Pîn-
zaru, Maria Teişanu, Mihai Pîn-
zaru PIM, Rodica Postolache 
şi Polina Celac. Iasmina Ma-
ria Răceanu a prilejuit suceve-
nilor aflaţi în foaier un moment 
de bucurie prin lucrarea Româ-
nia mea, câştigătoarea concusu-
lui Doodle for Google – România. 
Curator expoziţie 
Drd. artist vizual ing. Ana-Ma-
ria OVADIUC

www.tag.usv.ro

Evenimente

continuare
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Evenimente

Donaţii

Forumul Bucovinenilor de Pre-
tutindeni a reuşit, în perioada 
1-21 decembrie, să acumuleze 
donaţii din unsprezece locaţii. 
Donaţiile au fost reprezentate de 
hăinuţe, jucării, cărţi, dulciuri, 
rechizite şi alte materiale di-
dactice şi produse alimentare, 

produse destinate cu precădere 
copiilor proveniţi din cadrul fa-
miliilor destrămate cu venituri 
precare din judeţul Suceava.
În data de 23 decembrie 2012 
s-a desfăşurat faza a II-a pro-
iectului „Colecţia de zâmbete”, 
în care cei mai empatici şi pro-
activi elevi din unităţile de învă-
ţământ partenere, coordonaţi de 
preşedintele Forumului Bucovi-
nenilor de Pretutindeni, domnul 
Hreniuc Tudor şi alţi membri 
din cadrul organizaţiei, deghi-
zaţi în personaje ale sărbătorilor 
de iarnă, au bătut la uşile fami-
liilor pentru a aduce sărbătoarea 
în casele celor nevoiaşi. Colecţio-
narii zâmbetelor au colindat mai 
multe case din satele Româneşti, 
Grăniceşti, Gura Solcii, Slobozia, 
Calafindeşti şi Şerbăuţi unde au 
încercat să redea tinerilor spe-
ranţa într-un viitor mai prosper 
şi celor peste 200 de copii certi-

tudinea că Moş Crăciun există. 
Forumul Bucovinenilor de Pre-
tutindeni a fost sprijinit de uni-
tăţi şcolare din judeţul Suceava, 
Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava, ONG-ul Grupul 
Ecologic de Colaborare „Buco-
vina”, Ordinul Voluntarilor şi 
Grupul Şcolar Dumbrăveni.

1 - 23 Decembrie 2012

Evenimente caritabile cu scop 
didactic

Auditorium-ul „Joseph Sch-
midt” a fost gazda unei seri cul-
turale caritabile, organizată de 
studenţi ai Facultăţii de Stiinţe 
Economice şi Administraţie Pu-

lică (FSEAP), sub îndrumarea 
domnului lector dr.ec. Ovidiu 
Aurel GHIUŢĂ, în parteneriat 
cu Organizaţia Kult-Art. Eveni-
mentul denumit „Un Crăciun 
special pentru Florina” a fost or-
ganizat de studenţii FSEAP ca 
activitate practică în cadrul se-
minarului de marketing în co-
merţ, turism şi servicii. Scopul 
evenimentului a fost strângerea 
de fonduri pentru Florina Ne-
mesniciuc, o tânără de 17 ani, 
orfană de mamă şi diagnostica-
tă cu tetrapareza spastică, gra-
dul 2, care urmează să realize-
ze o operaţie chirurgicală ce o 
va ajuta să meargă normal. În 
urma evenimentului au fost 
adunaţi peste 5000 de lei. Spec-
tacolul a fost prezentat de Florin 
Foca şi a debutat cu cântece din 
folclorul românesc interpretate 
de Roxana Sava şi Andreea Chi-
săliţă. Publicul a fost ridicat în 
picioare pe ritmuri de pop-rock 
de către membrii formaţiei Tru-
pa 9. Spectatorii au fost colindaţi 

de către elevii Colegiului de Artă 
„Ciprian Porumbescu” Suceava. 
Pe scenă au mai fost prezenţi Bu-
jorean Mario şi Darabă Rebeca 
Ilinca, doi dansatori în vârstă de 
11 ani, dar şi Silvia Golovatii care 
a încântat audienţa cu muzica şi 
vocea ei.

2 - 14 Decembrie 2012
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Evenimente

Coordonatorul studenţilor,   
domnul lector dr.ec. Ovidiu 
Aurel GHIUŢĂ a declarat că 
„această serie de evenimente ce 
este la cea de-a doua ediţie re-
prezintă o oportunitate, dar mai 
ales o necesitate pentru studen-
ţii economişti, de a lua contac-
tul nemijlocit cu lumea şi piaţa 
economică. Ideea unor astfel de 
evenimente a apărut din con-
vingerea că studenţii au nevo-
ie de competenţe pe care să le 
pună în practică şi că rolul unei 
instituţii de învăţământ superior 
este şi acela de a le creea şi abili-
tăţi în funcţie de cerinţele pieţei 
muncii, nu doar de simple com-
petenţe. De aici a apărut, în 2011, 
ideea unor astfel de evenimente 
organizate de studenţi pe care îi 
întâlnesc a doua oară la semina-
rul unei discipline de marketing. 
Dacă în anul II aceştia au reali-
zat un plan de marketing pe care 
l-au şi susţinut, în anul al treilea 
ei au şansa de a organiza în rea-
litate un eveniment care necesită 
o utilizare aprofundată a tehni-
cilor şi strategiilor de marketing. 
De asemenea, evenimentul face 
apel şi la cunoştinţe dobândite 
de studenţi în alte domenii: ma-
nagement, leadership, gestiunea 
afacerilor.” Anul acesta eveni-
mentele s-au desfăşurat pe 2, 5, 
12, şi 14 decembrie. Două din-
tre evenimente s-au desfăşurat la 
Auditoriumul „Joseph Schmidt” 
şi câte unul la Sala „Dom Polski” 
şi sala de conferinţe a Hotelului 
Sonnenhof.  „Am încercat să mă 
implic cât mai puţin în organi-
zare încercând astfel să-i las pe 
studenţi să dobândească cât mai 
multe deprinderi practice econo-
mice. Consider că, din punct de 
vedere al marketingului, nu tre-
buie să ofer studentului şabloa-
ne, ci o viziune şi fundamentele 
teoretice cu exemple de aplicaţii 
practice concludente, iar soluţiile 
trebuie să încerce să le găsească 
fiecare dintre ei”, a mai menţio-
nat domnul lector dr.ec. Ovidiu 

Aurel GHIUŢĂ. În organizarea 
evenimentelor studenţilor li s-au 
impus doar tipul de locaţii pen-
tru spectacole şi tipul de eveni-
ment caritabil sau de responsabi-
litate socială, ceea ce a condus la 
dezvoltarea competiţiei pozitive 
între studenţi. Studenţii au avut 
întreaga libertate în alegerea ca-
zului, a partenerilor, a locaţiei, a 
datei desfăşurării evenimentu-
lui, a tipului de eveniment, a ar-
tiştilor, a invitaţilor iar coordo-
natorul a supervizat fiecare etapă 
a proiectului şi procesul de luare 
a deciziilor, dacă a fost solicitat. 
Studenţii au reuşit să strângă şi 
să doneze sume de peste 4500 
lei pentru fiecare din cazuri. Pe 
lângă cazul Florinei, au mai fost 
ajutate două fetiţe de 5 şi 7 ani, 
Cătălina şi Ana-Maria - care su-
feră de epilepsie şi malformaţie 
la nivelul inimii, Daniela - di-
agnosticată cu leucemie acută 
limfoblastică şi Centrul de Pla-
sament Sfântul Gheorghe din 
oraşul Dolhasca, care găzduieş-
te 32 de copii. ONG-urile par-
tenere au fost Asociaţia Studen-
ţilor Creştini Ortodocşi Români 
Suceava, Fundaţia Ana, Orga-
nizaţia Kult-Art, Asociaţia „Vo-
ces Christianum”, iar studenţii 
- lideri de echipă care şi-au asu-
mat responsbilităţi suplimenta-
re sunt Mateiuc Roxana, Stângu 
Andreea, Pîţu Floarea şi Buciac 
Ioan Gabriel.

continuare
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Scriitori spanioli contemporani la USV

Lectoratul Spaniol din cadrul Departamentului de 
Limbă şi Literatură Română şi Ştiinţele Comunică-
rii, împreună cu Biblioteca Universităţii a organi-
zeazat o întânire cu doi scriitori contemporani spa-
nioli, Yolanda ALDÓN şi Miguel Ángel CÁLIZ. 
Moderatori ai dialogului cultural au fost doamna 
prof. univ. dr. Rodica NAGY, domnul prof. univ. 
dr. Enrique NOGUERAS şi doamna lector univ. 
dr. Cătălina Iuliana PÎNZARIU.

3 Decembrie 2012

„Pe tine cine te inspiră?” 

Societatea în care trăim este una 
manipulată de mass-media şi 
dominată de evenimente cu efect 
distructiv. În ciuda acestui fapt 
au fost şi încă există persoane 
care au avut capacitatea şi pute-
rea de a ridica România la rang 
de campioană. Demn de acest 
respect este şi marele inventa-
tor român Justin Capră, invita-
tul special al acestui eveniment.
Studenţii au aflat despre maşina 
care consumă doar 0,5 litri/100 
km, despre rucsacul zburător, 
sau alte invenţii remarcabile ale 
maestrului Justin Capra. Pe lân-

gă toate acestea, studenţii şi ca-
drele didactice au fost uimiţi de 
varietatea subiectelor de discu-
ţie, trecându-se de la inventică la 
economia de piaţă şi de la mari 
personalităţi cum ar fi Constan-
tin Brâncuşi, la istoria românilor. 
Tot în cadrul acestui eveniment 
au fost rasplătiţi cu premii stu-
denţii activi în cadrul concursu-
lui de cultură generală ce i-a pus 
în dificultate la unele întrebări. 
„Prin acest eveniment am dorit 
să rememorăm cei mai de seamă 
oameni ai României şi să trecem 
în revistă cele mai deosebite rea-
lizări ale acestora, iar evenimen-
tul acesta l-a avut în prim-plan 

pe inventatorul Justin Capră”, a 
declarat Moroşan Alina-Maria, 
coordonatoarea evenimentului. 
Evenimentul a fost organizat de 
Clubul Antreprenorial Studen-
ţesc din cadrul Facultăţii de Şti-
inţe Economice şi Administraţie 
Publică, în colaborare cu Facul-
tatea de Inginerie Mecanică, Me-
catronică şi Management.

3 Decembrie 2012
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Oficial UNESCO în vizită la 
USV

Guy Djoken, vicepreşedin-
te al US National Commissi-
on for UNESCO Clubs, Cen-
ters and Associations şi director 
al UNESCO Center of Peace a 
semnat un acord de parteneriat 
cu USV în vederea promovării 
schimburilor academice, cultu-
rale şi de cercetare pentru stu-
denţi şi cadre didactice.

4 Decembrie 2012

Evenimente

„Ce? Unde? Când? ”
Concurs 

Fiecare asociaţie studenţească 
participantă a fost reprezentată 
de câte o echipă formată din 6 
persoane. Cele cinci echipe con-
curente - FIRESC, CAST, ASUS, 
AIESEC şi Clubul de Market-
ing, s-au confruntat timp de trei 
ore, răspunzând la 50 de între-

bări de inteligenţă, logică, eru-
diţie şi perspicacitate. Concursul 
s-a desfăşurat în trei runde care 
au pus la încercare cultura gene-
rală a studenţilor participanţi. 
Echipele participante şi-au mă-
surat forţele minţii şi ale logicii, 
răspunzând la întrebări din cele 
mai diverse domenii – literatură, 
geografie, sport, istorie şi mitolo-
gie. Competiţia a fost strânsă, iar 

în final echipa FIRESC a fost cea 
care s-a clasat pe locul I, pe locul 
II fiind echipa CAST iar pe locul 
III cei de la ASUS.  Evenimentul 
a fost organizat în cadrul „Festi-
valului GIRB” (Grupul de Iniţia-
tivă al Românilor din Basarabia), 
desfăşurat în perioada 3 – 9 de-
cembrie şi care a marchat aniver-
sarea a 5 ani de la înfiinţarea or-
ganizaţiei.

5 Decembrie 2012

Doctor Honoris Causa 

Senatul USV a decernat a titlul 
de Doctor Honoris Causa doam-
nei prof. dr. hab. Rodica STUR-
ZA de la Universitatea Tehnică 
a Moldovei - CHIŞINĂU, Mem-
bru corespondent al Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei pentru 
merite deosebite şi contribuţiile 

aduse învăţământului superior 
din domeniul ingineriei alimen-
tare şi pentru remarcabila activi-
tate de cercetare ştiinţifică.

5 Decembrie 2012

Moş Nicolae există 

O pot spune studenţii cazaţi în 
căminele Universităţii „Ştefan 
cel Mare”. De dimineaţă au găsit 
la uşi cizmuliţe cu bomboane şi 
câte o nuieluşă, dar şi un mesaj: 
„În cele trecătoare, nu poţi deve-
ni bogat decât sărăcind pe altul. 
În cele duhovniceşti, nu poţi de-

veni bogat decât îmbogăţind pe 
altul.” Din surse care doresc să-
şi păstreze anonimatul, am aflat 
că mesagerii lui Moş Nicolae au 
mers din uşă în uşă încă de la 4 
dimineaţă. Ba mai mult, ei fac 
asta în fiecare an şi pun totul la 
cale la ASCOR- Asociaţia Stu-
denţilor Creştini Ortodocşi Ro-
mâni.

6 Decembrie 2012
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Vernisaj de fotografie 
„Salvează Satul Bucovinean. 
Adoptă o casă!”
Ediţia a III-a

Planşele expuse până la începu-
tul anului 2013 prezintă imagini 
cu case tradiţionale din Bucovi-
na şi o scurtă poveste a fiecăreia. 
Fotografiile au fost realizate de 
către studenţii Facultăţii de Şti-
inţe Economice şi Administraţie 
Publică, specializarea Economia 
Comerţului, Turismului şi Servi-
ciilor, în cadrul unei cercetări în 
teren realizată în luna mai 2012, 
ce a avut ca scop identificarea 
intervenţiilor negative în peisa-
jul cultural al destinaţiei turis-
tice Bucovina. Rezultatele cer-
cetării au identificat modificări 
negative în aspectul construcţi-
ilor publice şi civile, poluare pe-
isagistică şi reducerea radicală a 
construcţiilor cu arhitectură tra-
diţională. Tradiţiile şi arhitec-

tura specifice lumii satului sunt 
tot mai profund ameninţate de 
fenomenul globalizării. Libera 
circulaţie a persoanelor în Spa-
ţiul European a adus cu sine şi 
o schimbare de optică ce nu este 
neapărat sănătoasă pentru zona 
rurală din România. Kitsch-ul, 
raportat la diferite sfere de acti-
vitate, pături sau categorii socia-
le, este deopotrivă un element ar-
hitectural care riscă să devină un 
fenomen de masă. Astfel, lumea 
satului românesc, dar mai ales a 
celui bucovinean, este mai mult 
ca oricând în pericol să îşi piardă 
identitatea. Vernisajul a avut ca 
scop principal sensibilizare opi-
niei publice şi a acelor ce activea-
ză în turism cu privire la această 
resursă turistică ce este afectată 
negativ profund şi într-un ritm 
alert. Partenerii acestei iniţiati-
ve sunt Muzeul Bucovinei, Aso-
ciaţia de Dezvoltare Economică 
şi Regională, Asociaţia pentru 
Turism Bucovina şi Ordinul Ar-
hitecţilor din România - Filiala 
Suceava. În deschidere domnul 
arhitect Răzvan Gorcea, din par-
tea OAR a prezentat un proiect 
de conservare a peisajului cul-
tural derulat în Mănăstirea Hu-
morului în anul 2011. Cu ocazia 
vernisajului a fost lansat şi site-ul 
proiectului (www.satele-bucovi-
nei.ro) şi a fost prezentat pliantul 
Aşa Da/Aşa Nu pentru interven-

ţiile în peisajului construit. Vizi-
tatorii au fost aşteptaţi cu poveşti 
şi suveniruri handmade realiza-
te de studenţi şi profesori ai Fa-
cultăţii de Ştiinţe Economice şi 
Administraţie Publică. Imagini-
le vernisate au fost acompaniate 
de colinde interpretate de copiii 
de la Grădiniţa „Sf. Ioan cel Nou 
de la Suceava” şi de un recital de 
clarinet susţinut de elevul Iuli-
an Miron de la Colegiul de Artă 
„Ciprian Porumbescu”. Proiec-
tul „Salvează Satul Bucovinean. 
Adoptă o Casă!” se doreşte a fi o 
acţiune de responsabilitate so-
cială ce îşi propune prezervarea 
autenticităţii satului, ca resursă 
a dezvoltării destinaţiei turisti-
ce Bucovina. Mesajul ce urmea-
ză a fi transmis comunităţilor lo-
cale este că „o casă nouă poate fi 
construită fără a dărâma o casă 
veche”, partenerii urmărind ca 
în viitor să sprijine proprietarii 
ce doresc să reabiliteze casele in-
ventariate, cu păstrarea elemen-
telor de arhitectură existente şi 
folosirea materialelor tradiţiona-
le. Vernisajul a fost şi o invitaţie 
deschisă adresată tuturor, per-
soane sau instituţii, de a se im-
plica în această campanie prin 
donaţii şi adoptarea simbolică a 
unei case. 
Evenimentul a fost coordonat de 
doamna conf.univ.dr. Carmen 
CHAŞOVSCHI. 

6 Decembrie 2012
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Balul Bobocilor GIRB

Cei mai frumoşi boboci basara-
beni de la Universitatea „Ştefan 
cel Mare” Suceava s-au întrecut 
la Balul Bobocilor, organizat de 
Grupul de Iniţiativă al Români-
lor din Basarabia (GIRB). Tema 
balului a fost Hollywood, iar cele 
şase perechi de concurenţi au în-
cercat să întruchipeze persona-
je de film. Prima probă a con-
cursului Miss şi Mister GIRB a 
constat în reprezentarea de către 
fiecare pereche a unui cuplu cele-
bru din cinematografia mondia-
lă. Au fost prezenţi Mr. and Mrs. 
Smith, celebrul cuplu de asasini 
plătiţi care lucrează pentru orga-
nizaţii rivale, legendarul Zorro 
şi frumoasa Elena, cuplul Jakob 
şi Bella din Twilight Saga, eroii 
Jack şi Rose din Titanic, Edward 
şi Vivian din filmul anilor 90 
Pretty Woman şi cel mai cele-
bru pirat Jack Sparrow şi parte-
nera sa, Angelica. Proba a doua 
a concursului a făcut deliciul 
publicului, perechile concuren-
te încercând să-şi demonstreze 
abilităţile de a dansa pe diferite 
genuri de muzică şi s-au depar-
tajat pe foile de punctaj ale juriu-
lui. Trupa de stand-up comedy 
„Păhărel” din Republica Moldo-
va i-a distrat pe tinerii prezenţi la 
eveniment cu fragmente scenice 
inspirate din viaţa studenţească 
din cămin. Trupa, formată din 
cinci băieţi talentaţi, a surprins 
aspecte nelipsite din viaţa de stu-
dent la cămin: banii insuficienţi 
pentru asigurarea unei alimen-
taţii de calitate, examenele şi, nu 
în ultimul rând, distracţiile. În 

cadrul probei a treia a concur-
sului, bobocii au avut de răspuns 
la întrebări şi provocări nostime: 
„Ce fac trei studenţi flămânzi, 
fără bani, cu o felie de pâine?”, 
„Ce face femeia când doreşte să 
se mărite” etc. A doua pauză a 
concursului a fost marcată de un 
moment muzical asigurat de doi 
tineri basarabeni, Mihai Cecan 
şi Eugen Băcioi, care au interpre-
tat trei piese muzicale, acompa-
niindu-se la chitară. La proba a 
patra a concursului perechile de 
concurenţi au prezentat câte un 
număr artistic după o temă dată. 
Perechile au defilat pe podium în 
ultima probă a concursului, ţi-
nuta de seară, încercând să con-
vingă juriul de prestaţia lor şi să 
mai recupereze teren pentru a se 
clasa cât mai sus pe podium. 
Titlurile de Miss şi Mister GIRB 
2012 au fost cucerite de Silviu 
Cuguţ şi Cristina Neculcea, pe-
rechea cu numărul 3 care a inter-
pretat personajele Jakob şi Bella 
din filmul Twilight Saga. Titluri-
le de Miss şi Mister Originalitate 
au fost acordate lui Chiril Iures-
cu şi Gabrielei Taţian, perechea 
numărul 5 care i-a interpretat 
pe Edward şi Vivian din filmul 
Pretty Woman. Au mai fost acor-
date şi titlurile de Miss şi Mister 
Senzualitate perechii cu numă-
rul 6, formată din Andrei Ţoncu 
şi Diana Călugăreanu, care i-au 
interpretat pe Jack Sparrow şi 
pe partenera acestuia, Angelica. 
Cristina Şatravca şi Costel Iuglea 
au fost desemnaţi Miss şi Mister 
Eleganţă. Titlul de cel mai inge-
nios cuplu a fost acordat pere-
chii a doua, formată din Ion Su-

san şi Vera Ţăran. Miss şi Mister 
Hollywood au fost desemnaţi 
Natalia Sculea şi Radu Dan, care 
au format perechea numărul 1.

6 Decembrie 2012
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Sisteme Distribuite 
Ediţia a X-a

Seminarul ştiinţific cu participare naţională orga-
nizat de Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor s-a adresat în primul rând tineri-
lor cercetători şi cercetătorilor în curs de devenire: 
doctoranzi şi masteranzi.

www.eed.usv.ro/SistemeDistribuite/

7 Decembrie 2012

Evenimente

Doctor Honoris Causa

Senatul USV a aprobat acorda-
rea titlului de Doctor Honoris 
Causa profesorului univ.dr.ing. 
Tudor AMBROS de la Universi-
tatea Tehnică a Moldovei, pen-
tru contribuţiile aduse la dezvol-
tarea învăţământului superior, 
la cercetarea ştiinţifică în do-
meniul ingineriei electrice pre-
cum şi pentru eforturile depuse 
în diseminarea Conferinţei in-
ternaţionale DAS şi în dezvolta-
rea relaţiilor de colaborare dintre 
Universitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava şi Universitatea Teh-
nică din Chişinău.
Între anii 1992-1996 Profesorul 
Tudor Ambros a desfăşurat ac-
tivitate didactică şi la Universita-
tea „Ştefan cel Mare” din Sucea-
va la disciplinele Maşini Electrice 
şi Proiectarea Maşinilor Electri-
ce. 

10 Decembrie 2012
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Premiul „Omul Anului 2011”

Societatea Culturală „Ştefan cel 
Mare” - Bucovina a organizat în 
Sala „Dom Polski” cea de-a XII-
a ediţie de decernare a Premii-
lor „Crucea lui Ştefan cel Mare 
şi Sfânt”.
În cadrul evenimentului a fost 
acordat Premiul „Omul Anu-
lui 2011” pentru merite deosebi-
te în dezvoltarea învăţământului 
universitar din Suceava domnu-
lui profesor univ.dr.ing. Adrian 
GRAUR, Rector al USV în peri-
oada 2004-2012. 

11 Decembrie 2012

11 Decembrie 2012 Lansare de carte Consiliul Judeţean Suceava şi 
Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbie-
ra” au organizat în Sala de arte 
„Elena Greculesi” a bibliotecii 
publice sucevene lansarea căr-
ţii „Extrema dreaptă în Buco-
vina”, lucrare semnată de lector 
univ. dr. Radu Florian BRUJA 
din cadrul Facultăţii de Isto-
rie şi Geografie a USV. Cartea 
a fost prezentată de prof.univ.
dr. Mihai IACOBESCU şi prof.
univ.dr. Ştefan PURICI. Inves-
tigaţiile autorului s-au înteme-
iat pe o cantitate impresionată 
de informaţii inedite, proveni-
te din Arhivele Centrale sau lo-
cale, dar şi din Arhiva de Stat a 
Regiunii Cernăuţi, Ucraina. De 
asemenea, o serie de publicaţii 
de dreapta, apărute în Bucovina 
epocii au fost puţin uzitate până 

acum. Nu lipsită de importan-
ţă este memorialistica legionară, 
cele mai multe volume scrise de 
bucovineni apărând în exil şi fi-
ind prea puţin cunoscute în ţară. 
Fiecare din cele zece capitole re-
prezintă contribuţii la cunoaşte-
rea fenomenului naţionalist, cu-
zist sau legionar, în diferitele faze 
ale evoluţiei sale. „Lucrarea dr. 
Radu Florian BRUJA, deşi tra-
tează doar o regiune, reprezintă 
o reală contribuţie la cunoaşte-
rea fenomenului la nivelul între-
gii ţări, în reconstituirea unei 
istorii prea mult şi pe nedrept 
ocultate. Sunt motive temeinice 
pentru care, felicitându-l pe au-
tor şi dorindu-i noi succese ştiin-
ţifice, recomandăm cu deosebită 
plăcere CARTEA sa cititorului” 
(Prof.univ.dr. Gh. BUZATU).
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Seară FLSC - FIESC

Întâlnirea dintre profesorii şi 
studenţii de la Facultatea de Li-
tere şi Ştiinţe ale Comunicării 
(FLSC) şi Facultatea de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa Calculatoare-
lor (FIESC) a avut loc la Talcioc-
ul Cultural din Suceava.
Au participat peste 200 de stu-
denţi şi cadre didactice, inclusiv 
decanii ambelor facultăţi, doam-
na conf.univ.dr. Luminiţa Ele-
na TURCU şi domnul prof.univ.
dr.ing. Ştefan-Gheorghe PEN-
TIUC. Programul serii a inclus 
concerte folk, colinde, muzica 
populară, prezentări, concursuri 
şi multe surprize. S-a organizat 
şi o tombolă cu premii. Domnul 
conf.univ.dr.ing. George MA-

HALU a suţinut un mini-reci-
tal folk la chitară acustică. Invi-
tatul special a fost Mirel Manea, 
cu un moment de magie a mu-
zicii în sunet de trompetă. Aces-
ta a susţinut un recital de aproxi-
mativ 60 de minute. Născut pe 3 
august 1978, Mirel Manea a ab-
solvit Liceul de artă „Ştefan Lu-
chian” din Botoşani şi Univer-
sitatea de Muzică Transilvania 
din Braşov. A fost angajat al Fi-
larmonicii din Braşov în perioa-
da 1997-2000, iar din anul 2000 
este angajat al Filarmonicii Boto-
şani şi colaborator al Grande Or-
chestra di Fiatti Verdi-Bracigli-
ano (Salerno-Italia). Întâlnirile 
dintre facultăţi vor continua pe 
tot parcursul anului universitar 
2012-2013 şi vor fi reluate după 

sesiunea de examene din ianua-
rie-februarie. Evenimentul a fost 
iniţiat de prorectorul USV cu 
activitatea ştiinţifică, prof.univ.
dr. Mihai DIMIAN, din partea 
FIESC şi coordonat alături de 
domnul prodecan lector univ.
dr. Codruţ ŞERBAN, din partea 
FLSC. 

11 Decembrie 2012

Reviste din USV intrate în clasificarea CNCS

Trei dintre revistele Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării au intrat în recenta clasificare CNCS, 
anunţată în această săptămână: Meridian Critic şi Atelier de traduction - în categoria B şi Anadiss în ca-
tegoria C.

www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/12/reviste-11-dec-2012.pdf

13 Decembrie 2012

Seară de film la USV

„O lună în Thailanda” este un 
film diferit de cele cu care ne-a 
obişnuit cinematografia româ-
nească contemporană, preocu-
pată preponderent de temele po-
litico-sociale ale secolului trecut. 
Este o poveste despre dorinţele 
şi neîmplinirile tinerei generaţii 
dar mai ales despre obsesia eva-
dării de rutină care naşte, la rân-
dul ei, tot rutina.  Filmul a fost 
selecţionat la Festivalul Film de 
la Veneţia - Settimana della Cri-
tica, Festivalul Internaţional de 

Film de la Salonic, Festivalul Fil-
mului Francofon de la Namur, 
Festivalul Internaţional de Film 
de la Zurich, Festival du Nou-
veau Cinema de la Montreal, 
Festivalul de Film de la Cottbus 
şi Festivalul Filmului European 
de la Sevilla.

14 Decembrie 2012
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Meci amical de fotbal

Terenul de sport al USV a găzdu-
it un nou meci amical de fotbal 
între echipele cadrelor didacti-
ce din USV şi din Universitatea 
„Yurii Fedkovich” din Cernăuţi. 
Aceste jocuri au ca scop întărirea 
relaţiilor de prietenie între cele 
două universităţi de prestigiu 
din România şi Ucraina.
Deşi partida a avut caracter ami-
cal, jocul a fost intens disputat. 
Au fost şi dueluri tari pentru 
balon, dar totul s-a rezolvat cu 
o strângere de mână. La finalul 
a 60 de minute de efort intens, 

echipa USV s-a impus cu sco-
rul de 3-1. Pentru gazde au mar-
cat Ştefăniţă Şuşu, Mihai Găină 
şi Marcel Măndrescu (Hans), ul-
tima reuşită fiind una demnă de 
ştirile sportive, pentru oaspeţi 
punctând Mihăilă Gavrâleac. 
Pentru echipa Universităţii „Yu-
rii Fedkovich” din Cernăuţi au 
jucat: Marian Varanov, Rulsan 
Chinaşciuc, Marian Tverdohlib, 
Serghii Dariiciuc, Serghii Luca-
niuc, Ivan Costiac, Ştefan Brâc, 
Olexii Costâniuc, Bohdan To-
dorico, Olexandr Holubenco, 
Sergii Clâm, Mihăilă Gavrâleac, 
Viktor Meglei. Echipa USV a fost 

alcătuită din: Ovidiu Vranău, 
Bogdan Grosu, Ovidiu Ostafi, 
Marcel Mîndrescu, Tudor Co-
lomeischi, Bogdan Popoveniuc, 
Ştefăniţă Şuşu, Lucian Palievici, 
Mihai Popescu, Mihai Găină. 
Managerul şi sufletul grupării 
sucevene, Romică Vancea. 
Atmosfera de dinainte şi de după 
partidă a fost una demnă de 
exemplu pentru orice întrece-
re sportivă, între jucătorii celor 
două formaţii legându-se deja 
amiciţii. Meciul dintre echipe-
le celor două universităţi a fost 
condus de arbitrul sucevean Se-
bastian Gheorghe. 

15 Decembrie 2012

Evenimente

Concert Grigore Leşe

Grigore Leşe, cunoscut solist 
de muzică populară româneas-
că din zona Ţării Lăpuşului, ab-
solvent al Academiei de Muzică 
„Gheorghe Dima” din Cluj-Na-
poca, Facultatea de Interpretare 
(Fagot), doctor în Muzică şi pro-
fesor asociat al Facultăţii de Lite-
re, Universitatea Bucureşti şi al 
Universităţii de Muzică, Bucu-
reşti a susţinut în Auditorium-
ul „Joseph Schmidt” un concert 
intitulat „De dragoste, de război, 
de moarte, de unul singur”.
Concertul a fost organizat de 
Consiliul Judeţean Suceava în 
cadrul programului „Crăciun în 
Bucovina”.

15 Decembrie 2012

Handbaliştii USV 
în Challenge Cup!

Echipa de handbal masculin CSU Suceava va în-
tâlni formaţia cipriotă SPE Strovolos în optimile de 
finală ale Challenge Cup. Manşa tur se va juca pe 
terenul sucevenilor în data de 16-17 februarie 2013, 
iar cea retur peste o săptămână, la Nicosia.

16 Decembrie 2012
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Evenimente

Eveniment caritabil

Ordinul Voluntarilor, reprezen-
tat prin Olariu Constantin Se-
bastian, Harasemciuc Iuliana şi 
Iliuţ Veronica, sub coordonarea 
conf.univ.dr. Alexandru Nede-
lea, a organizat evenimentul ca-
ritabil „O punte de speranţă”, în 
incinta Iulius Mall. Scopul acţi-
unii l-a constituit strângerea de 

fonduri pentru familia Cherar 
Ilie, formată din 7 membri, din-
tre care 5 sunt copii, unul din-
tre ei bolnav de leucemie, căreia 
i-a ars casa. Desfăşurarea eveni-
mentului a constat în evoluarea 
pe scenă a grupurilor - instru-
mental şi vocal – de la Colegiul 
Naţional „Ciprian Porumbes-
cu”, care au interpretat colinde; 
a trupelor de dans Avangard, cu 
un dans de Crăciun, de la Cole-
giul Economic „Dimitrie Cante-
mir”, Flea Dancer, cu 5 dansuri 
– eşarfele, scaunele, dans stili-
zat, dans ţigănesc (spre finalul 
dansului membrii trupei au co-
borât cu pălăriile în public pen-
tru a strânge fonduri) şi majore-
tele, reprezentantând Liceul cu 
Program Sportiv Suceava, trupa 
de dans ExCIT3 - care a partici-
pat cu 3 colaje – dansul ExCIT3, 
Fata de la ţară (la finalul căruia 
au licitat o membră a Ordinului 
Voluntarilor) şi prezentarea dan-
satorilor; trupa de dans Gypsy 
Soul, care a evoluat cu un dans 
ţigănesc, reprezentând Colegiul 
Tehnic de Inginerie Alimenta-
ră, precum şi trupa de dans a 
Colegiului Naţional „Ştefan cel 

Mare” cu un dans rusesc. Alături 
de aceştia au evoluat şi următorii 
interpreţi - Loredana Prisăcaru, 
care a interpretat colinda „Vis de 
Crăciun”, artista Andra şi Alin 
Cristean, care au interpretat la 
acordeon o bătută ţărănească şi 
o sârbă moldovenească. Eveni-
mentul a fost încheiat de către 
Trupa Odyssey, care a încântat 
publicul.  Spectacolul a fost pre-
zentat de către Alina Butnaru 
de la Radio USV. Partenerii care 
au sprijinit organizarea acestui 
eveniment au fost: Universitatea 
„Ştefan cel Mare” Suceava, Iu-
lius Mall, Soft Key S.R.L., Galan 
Construct Company Botoşani, 
Clubul de Marketing şi Grupul 
de Iniţiativă al Românilor din 
Basarabia.

16 Decembrie 2012

Little Free Library

În condiţiile în care interesul 
pentru lectură în România este 
în continuă scădere şi se afă la 
un nivel alarmant, comparativ 
cu celelalte ţări europene, USV 
a iniţiat un demers de promo-
vare şi încurajare a lecturii în 
cadrul Campusului universitar 
şi în rândul comunităţii loca-
le, prin crearea unui spaţiu liber 
de lectură şi împrumut. Iniţiati-
va se desfăşoară în colaborare cu 
Librăriile „Alexandria” şi Radio 
USV, sub egida proiectului Little 
Free Library, dezvoltat în SUA.
Cadrele didactice, precum şi in-
stituţii de cultură sucevene au 
fost invitate să participe la acest 

proiect, atât prin donaţii de cărţi 
din domenii variate, cât şi prin 
promovarea evenimentului. Cele 
peste 200 de cărţi donate până la 
data lansării proiectului au fost 
expuse în spaţiul dedicat acestui 
nou proiect, la intrarea pe pasa-
rela dintre Corp A şi E. Sperăm 
ca noua iniţiativă să suscite inte-
resul tinerilor suceveni şi să con-
stituie o invitaţie pentru utiliza-
rea multiplelor resurse de carte 
ale Bibliotecii USV şi ale celor-
lalte biblioteci din oraş. USV vă 
invită să sprijiniţi şi în continua-
re derularea acestui proiect prin 
donaţii. Proiectul este iniţiat şi 
coordonat de prorectorul USV 
cu activitatea ştiinţifică, domnul 
prof.univ.dr. Mihai DIMIAN.

17 Decembrie 2012
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Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava a organizat o nouă 
sesiune privind managemen-
tul cercetării, în cadrul căreia a 
conferenţiat pe tema „o nouă pa-
radigmă în cercetare” domnul 
prof.dr.ing. Radu MUNTEANU 
de la Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca. 
Acţiunea face parte din seria de 

sesiuni organizate în cadrul pro-
iectului PRiDE - Progres şi dez-
voltare prin cercetare şi inovare 
post-doctorală în inginerie şi şti-
inţe aplicate, POSDRU/89/1.5/ 
S/57083.

17 Decembrie 2012

Seară FSEAP - FIG

Profesorii şi studenţii USV s-au 
întâlnit din nou, într-un cadru 
informal, la Talcioc-ul Cultural. 
De această dată, întâlnirea a fost 
dedicată profesorilor şi studenţi-
lor din Facultatea de Ştiinţe Eco-
nomice şi Administraţie Publică 
(FSEAP) şi Facultatea de Istorie 
şi Geografie (FIG). Decanii celor 
două facultăţi, prof.univ.dr. Car-
men NĂSTASE (FSEAP) şi prof.
univ.dr. Vasile EFROS (FIG), au 
prezentat facultăţile şi departa-
mentele. Domnul lector univ.
dr. Marcel MÎNDRESCU (FIG) 
a prezentat impresii şi imagini 
din călătoria în zona Himala-
ya, domnul lector univ.dr. Radu 
Florian BRUJA (FIG) a donat 

un exemplar din recenta sa car-
te „Extrema dreaptă în Bucovi-
na” organizaţiei Ordinul Volun-
tarilor, studenţii Pavel Cosmin, 
Silvia Golovatii, Mihai Boicu, 
Nechifor Roxana şi Grupul Ca-
meral „Nord Bucovina” au sus-
ţinut scurte momente artistice. 
Participanţii şi publicul s-au bu-
curat şi de colindele interpretate 
de studenţii de la specializarea 
Relaţii Internaţionale şi Studii 
Europene din cadrul FIG. Repre-
zentanţii organizaţiilor studen-
ţeşti Ordinul Voluntarilor, Clu-
bul de Turism Voiaj, CAST şi 
Clubul de Marketing şi-au pre-
zentat activitatea şi şi-au mani-
festat deschiderea pentru cola-
borarea cu celelalate organizaţii 
şi studenţi din toate facultăţi-

le USV. Au participat şi elevi de 
la Colegiul Economic „Dimitrie 
Cantemir”, Colegiul Naţional de 
Informatică „Spiru Haret” Su-
ceava, Liceul cu Program Spor-
tiv Suceava şi Colegiul Tehnic de 
Industrie Alimentară Suceava. 
Evenimentul a inclus şi o tombo-
lă cu premii. Evenimentul a fost 
coordonat şi moderat de prorec-
torul cu activitatea ştiinţifică, 
prof.univ.dr. Mihai DIMIAN, 
alături de studenta Alina Butna-
ru, de la Radio USV. Coordona-
tori din partea facultăţilor au fost 
studentul senator Dragoş COJO-
CARIU (FIG) şi conf.univ.dr. 
Alexandru NEDELEA (FSEAP).

18 Decembrie 2012

Datini şi obiceiuri de iarnă 

Ansamblul artistic studenţesc 
„Arcanul-USV” a susţinut în 
Auditorium-ul „Joseph Sch-
midt” un Concert extraordinar 

de datini şi obiceiuri de iarnă ală-
turi de invitaţi precum Sorin Fi-
lip, Marius Zgâianu, Călin Bră-
teanu şi Ansamblul „Kozaciok” 
din Bălcăuţi.

18 Decembrie 2012

Handbal

Universitatea Suceava a încheiat anul cu o victorie spectaculoasă, chiar în faţa propriilor suporteri. Echipa 
de handbal antrenată de Răzvan Bernicu a învins joi, cu scorul de 21-20 (12-10), formaţia CSM Bucureşti.

20 Decembrie 2012
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Legislație
Ordin MECTS nr. 6265 din 21 noiembrie 2012 pentru finanţarea prin granturi a studenţilor înmatriculaţi în anul 
universitar 2012-2013.

Hotărâre de Guvern nr. 1129 din 27 noiembrie 2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cer-
cetării, Tineretului şi Sportului pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale perso-
nalului din sectorul bugetar.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din 
sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele masuri fiscal-bugetare.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţă-
mântului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevazute în hotărâri judecătoreşti devenite execu-
torii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013.

Ordin MECTS nr. 6560 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii 
pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare 
în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.

Metodologia de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, 
în învăţământul din România, începând cu anul şcolar/ universitar 2013 – 2014.
www.edu.ro/index.php/articles/18481

Hotărârile Senatului USV

Hotărârea nr. 188/20.12.2012 privind distribuirea, pe domenii de doctorat, a numărului suplimentar de granturi 
doctorale pentru admiterea la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012 – 2013

Hotărârea nr. 187/ 20.12.2012 cu privire la aprobarea Proiecţiei de buget pentru anul 2013 şi revizuirea Metodologi-
ei de stabilire a tarifelor la plata cu ora.

Hotărârile Consiliului de Administraţie

Hotărârea nr.31/ 20.11.2012 cu privire la stabilirea tarifului pentru plata referenţilor din comisiile de doctorat.

Hotărârea nr.32/11.12.2012 cu privire la eliminarea creşterilor salariale acordate conform Legii 63/2011 şi conform 
Legii 330/2009.

Hotărârea nr.33/18.12.201 cu privire la numirea domnului prof.univ.dr. Ştefan Purici în funcţia de coordonator In-
stituţional Erasmus.

Hotărârea nr.34/18.12.2012 cu privire la suspendarea gradaţiilor de merit acordate în cadrul Facultăţii de Inginerie 
Mecanică, Mecatronică şi Management.
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