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Voluntariat USV în Parcul 
Naţional Călimani

Zilnic, milioane de oameni din lumea întrea-
ga se implică în acţiuni şi programe de vo-
luntariat. Voluntariatul a devenit o condiţie 
sine qua non în zilele noastre, o activitate fără 
de care mulţi dintre noi nu şi-ar putea imagi-
na viaţa. Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava crede în puterea voluntariatului şi 
îl promovează. În perioada 12 octombrie–9 
noiembrie 2012, studenţi şi cadre didactice 
din USV au desfăşurat cinci ample acţiuni 
de voluntariat în perimetrul Parcului Naţio-
nal Călimani, acţiuni ce au vizat igienizarea 
a patru trasee turistice, întinse pe teritoriul a 
trei judeţe – Suceava, Harghita şi Mureş:
• Poiana Frumuşica – Poiana Voievodeasa – 
Stâna lui Mera – Lacul Iezer – Staţia Meteo – 
Halda Ilva Mică;
• Gura Haitii – Pietrele Roşii – Vf. Tămău 
– Rezervaţia Geologică 12 Apostoli – Gura 
Haitii;
• Halda Ilva Mică – Vf. Negoiul Unguresc – 
Vf. Pietrosul Călimanilor – Coada Pietrosu-
lui – Drumul Maria Tereza – Stâncile lui Ilieş 
– Poiana Izvoarelor – Gura Haitii;
• Izvoarele Dornei – Drumul Maria Tereza – 
Monumentul de pe Grui – Izvoarele Dornei
Activităţile iniţiate şi coordonate de lector.
univ. dr. Codruţ Şerban s-au desfăşurat în 
baza parteneriatului existent între cele două 
instituţii şi semnat la începutul anului uni-
versitar 2011–2012, care vizează colaborarea 

în vederea derulării unor activităţi ecoturis-
tice şi ecologice comune.
La acţiunile din această toamnă au participat 
studenţi şi cadre didactice de la Facultatea de 
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea 
de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publi-
că, Facultatea de Istorie şi Geografie, Faculta-
tea de Inginerie Alimentară şi Facultatea de 
Silvicultură. 
Fostul Rector al USV, prof.univ.dr.ing. 
 Adrian GRAUR, a participat activ la trei din-
tre aceste acţiuni. 
La finalul fiecărei zile, participanţii au fost 
iniţiaţi în sportul ecvestru, sub atenta supra-
veghere a rangerului Claudiu PETRE şi a lec-
tor. univ. dr. Codruţ ŞERBAN, ranger volun-
tar şi ghid ecvestru montan autorizat al PNC.
Activităţile de voluntariat vor fi reluate odată 
cu venirea primăverii şi vor viza reîmpădu-
rirea unor zone afectate de pe teritoriul Par-
cului Naţional Călimani. Până atunci, iubi-
torii sezonului alb sunt aşteptaţi la plimbări 
pe trasee de iarnă, plimbări cu sania sau schi 
de tură. 
Persoanele interesate se pot inscrie pentru 
activități de voluntariat în parcul Național 
Călimani la adresa de e-mail:
codrutserban@litere.usv.ro
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Deschiderea stagiunii teatrale 
la USV

Trupa de teatru FABULINUS din 
Universitatea „Ştefan cel Mare” 
Suceava, înfiinţată în noiembrie 

2011 şi îndrumată de actorul 
şi regizorul Ion SAPDARU 
de la Teatrul Naţional „Vasile 
Alecsandri” din Iaşi şi Teatrul 
„Mihai Eminescu” din Botoşani, 
a deshis stagiunea teatrală 
cu piesa „Visul unei nopţi de 
vară” de William Shakespeare. 
Membrii trupei sunt 13 actori 
amatori talentaţi, studenţi ai 
Universităţii „Ştefan cel Mare” 
Suceava şi liceeni suceveni, 
un sunetist şi un luminist.  
Premiera spectacolului a avut 
loc pe 2 martie 2012. Fabulinus a 
susţinut, de la înfiinţare până în 
prezent, peste zece spectacole, de 
fiecare dată cu sălile pline.  După 
o stagiune de succes în anul 
universitar anterior, Fabulinus 
şi-a reluat activitatea. Trupa 
revine într-o nouă formulă în 
anul universitar 2012-2013, 
activitatea desfăşurată până 
acum şi pasiunea investită în 
teatru deschizând drumul spre 
teatrul profesionist pentru doi 
dintre foştii actori, care au ales 
să urmeze cursurile Universităţii 
de Arte „George Enescu” 

din Iaşi, respectiv cursurile 
Universităţii Naţionale de Artă 
Teatrală şi Cinematografică „I.L. 
Caragiale”.  Ulterior, s-au alăturat 
trupei alţi tineri pasionaţi de 
arta teatrală din Universitatea 
„Ştefan cel Mare”, tineri ce 
promit să dovedească talentul 
lor pe scena suceveană: Andreea 
Siran, Alexandru Pahomi, Mihai 
Cerneanu, Flavius Derscariu, 
Ştefan Manolache. 
Componenţa actuală a teatrului 
studenţesc Fabulinus:

Actori:
Adrian CRĂCIUNESCUL, 
Silvia TIMOFTI, Alex 
HUŢANU, Alexandru 
STAN, Maria ŞUTU, Anna 
MOLDOVAN, Tatiana 
DOMBROV, Iuliana GIRIGAN, 
Flavius Răzvan DERSCARIU, 
Alexandru PAHOMI, Andreea 
SIRAN, Mihai CERNEANU, 
Ştefan MANOLACHE.
Coregraf: Lavinia PĂTRAŞCU; 
Sunet: Marius SAMSON; 
Lumini: Stelian CUNIŢCHI.
Regizor: ION SAPDARU.

1 Noiembrie 2012

Evenimente
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Evenimente

Acces naţional electronic la 
 literatura ştiinţifică de  cerc etare  
pentru anul 2012

SC E-nformation SRL în calitate 
de furnizor şi Unitatea Executivă 
pentru Finanţarea Învăţămân-
tului Superior, Cercetării, Dez-
voltării şi Inovării (UEFISCDI), 
în calitate de beneficiar, anunţă 
deschiderea accesului la literatu-
ra ştiinţifică de cercetare pentru 
anul 2012. Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava benefi-
ciază de acces online pe perioa-
da 01.11.2012 – 31.01.2013 la un 

număr de baze de date, având 
ca scop susţinerea activităţii de 
informare şi documentare ne-
cesară realizării temelor de cer-
cetare-dezvoltare. Accesul este 
permis prin autentificarea reţelei 
de calculatoare (pe baza de IP-
uri publice) aparţinând Univer-
sităţii „Ştefan cel Mare”. Accesul 
este gratuit, fără limită de utili-
zatori în cadrul IP-urilor aparţi-
nând universităţii.

6 Noiembrie 2012

TOM 
Technical Office Management

În cadrul celei de a 3-a întâl-
niri a partenerilor din cadrul 
proiectului european TOM-Te-
chnical Office Management 
510558-LLP-1-2010-1-BEERAS-
MUS-ECDSP au participat re-

prezentanţi de la toate cele 6 
instituţii partenere, respectiv: 
Katholieke Hogeschool Sint-Li-
even, Gent, Belgia - coordona-
torul proiectului, Hochschule 
Aalen, Hochschule für Technik 
und Wirtschaft, Aalen, Germa-
nia, Université Claude Bernard 
LYON 1, Lyon, Franţa, Univer-
sity of East London, Marea Bri-
tanie, Fachhochschule JOAN-
NEUM Gesellschaft mbH, Graz, 
Austria şi Universitatea „Ştefan 
cel Mare“ din Suceava.
Pe parcursul celor patru zile 
s-au desfăşurat şedinţe de lu-
cru având drept scop punerea la 
punct a ultimelor detalii privind 
modul de derulare a proiectului, 
precum şi un workshop, pe data 
de 09 noiembrie. Ultima zi a în-
tâlnirii a fost dedicată unei am-
ple discuţii între partenerii de la 
University of East London şi cei 
din USV.
Ca o activitate conexă în cadrul 
proiectului european TOM (Te-
chnical Office Management), 
reprezentanţi ai unor univer-
sităţi din şase ţări europene au 
luat parte la un workshop inter-
naţional intitulat European Ou-

tlook on Engineering and Mana-
gement. 
În cadrul acestei manifestări, or-
ganizată de Facultatea de Ingi-
nerie Mecanică, Mecatronică şi 
Management, au fost discutate 
o serie de aspecte privind nive-
lul de atractivitate şi oportuni-
tate al specializării interdiscipli-
nare Ingineria şi Managementul 
Afacerilor (specializare ce se do-
reşte a fi iniţiată), sau Inginerie si 
Management. Au mai fost aduse 
în discuţie experienţele dobândi-
te de către participanţi în adop-
tarea unor programe de studii ce 
îmbină cunoştinţe din domeniul 
ingineresc cu aptitudini specifi-
ce mediul economic şi de afaceri.
Workshop-ul a culminat cu o 
analiză asupra cererii actuale din 
cadrul pieţei forţei de muncă eu-
ropene de specialişti cu astfel de 
abilităţi interdisciplinare.

www.technologymana-
gementstudies.ro/
     www.technicalmanage-
mentstudies.ro/Workshop_
Euro_Outlook.pdf

7 - 10 Noiembrie 2012
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Conferinţă organizată de 
 Facultatea de Inginerie 
 Alimentară

La invitaţia Facultăţii de Ingine-
rie Alimentară din USV, repre-
zentanţii managementului S.C. 
Pambac SA Bacău au susţinut în 
fata studenţilor din anii III si IV 
ai facultăţii o conferinţă cu titlul 
„Cum se FABRICĂ răspunsul la 
întrebarea CE GĂTEŞTI CÂND 
TE GRĂBEŞTI? - o poveste ro-
mâneasca de succes cu paste, 
pâine, făină, mălai”. 
A fost o prezentare interacti-
vă, cu întrebări şi răspunsuri de 
ambele părţi. Studenţii, care se 
pregătesc să devină viitorii spe-
cialişti români de industrie ali-
mentară, au fost interesaţi în 
egală măsură de procesele de 
fabricaţie, tehnologie, calitatea 
produselor, dar şi de aspectele 
privind colaborările interdepar-
tamentale din Pambac, protecţia 
mediului şi dinamica pieţei con-
curenţiale. 
Pentru S.C. Pambac SA confe-

rinţa a reprezentat o ocazie de-
osebită de a-şi prezenta poves-
tea de succes, de a interacţiona 
cu cadrele didactice şi studenţii 
USV şi de a vizita o unitate de în-
văţământ de nivel european. 

8 Noiembrie 2012

Susþinutã de:

Tatiana ªoldeanu - director marketing

Cãtãlin Mihu - manager producþie

Delia Ciocan - inginer cercetare

Anca Miron - inginer cercetare

Pambac SA, Bacãu

Joi, 8 noiembrie 2012
 ora 11 - Aula corp E

Informaþii suplimentare:

str. Universitãþii nr.13 , cod 720229, 

Suceava

Tel/Fax: +40 230 520 267

Secretariat: +40 230 216 147, int 516

www.fia.usv.ro

Facultatea 
de Inginerie 
AlimentarA

Facultatea de Inginerie Alimentarã
ºi

vã invitã sã descoperiþi

Cum se FABRICÃ rãspunsul
la întrebarea

într-o
Conferinþã despre o poveste româneascã de succes

cu paste, pâine, fãinã ºi mãlai

sub brandurile

Pambac SA

Facultatea 
de Inginerie 
Alimentarã

Evenimente
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Evenimente

Campania PRACTeam

Universitatea „Ştefan cel Mare” 
Suceava, prin Facultatea de Şti-
inţe Economice şi Administra-
ţie Publică, partener în cadrul 
proiectului „Practica studenţilor 
economişti. Parteneriat inter-re-
gional pe piaţa muncii între uni-
versităţi şi mediul de afaceri”, 
având Facultatea de Ştiinţe Eco-
nomice, Universitatea din Ora-
dea în calitate de coordonator 
inter-regional, proiect cofinan-
ţat din Fondul Social European 
– „Investeşte în oameni!”, Pro-
gramul Operaţional Sectori-
al pentru Dezvoltarea Resur-

selor Umane 2007 – 2013; Axa 
prioritară 2 „Corelarea învăţă-
rii pe tot parcursul vieţii cu pia-
ţa muncii”; Domeniul major 
de intervenţie 2.1 „Tranziţia de 
la şcoală la viaţa activă”, Con-
tract POSDRU/90/2.1/S/64150, 
Valoarea totală a proiectului 
20.941.500 lei, Perioada de imple-
mentare 01.10.2010–30.09.2013, 
Manager teritorial – Prof.univ.
dr. Elena HLACIUC, a desfăşu-
rat Campania  PRACTeam care 
a propus promovarea facilită-
ţilor legate de realizarea stagi-
ilor de practică şi internship în 
anul universitar 2012 – 2013, în 
cadrul proiectului PRACTeam, 
prin organizarea unor întâlniri 
directe între studenţi, reprezen-
tanţi ai mediului de afaceri şi 
responsabili de practică din ca-
drul universităţilor. Campania 
PRACTeam a avut ca obiectiv 
selectarea grupurilor ţintă ale 
proiectului pentru ultimul an de 
implementare şi anume:
• 54 tutori de practică – angajaţi 
în cadrul organizaţiilor gazdă 
pentru practică cu care se vor în-
cheia Acorduri de practică;
• 180 studenţi din cadrul ciclului 
I – studii universitare de licenţă;
• 90 studenţi din cadrul ciclului II 
– studii universitare de masterat.
Au participat la Campania 
PRACTeam toţi cei interesaţi să 
se înscrie în cadrul selecţiei pen-
tru grupurile ţintă, criteriile de 
selecţie fiind următoarele:
• grupul ţintă I - tutori din între-
prinderi/organizaţii gazdă: an-
gajamentul unităţii de practică 
în care viitorul tutore lucrează 

de implicare în proiectul PRAC-
Team; decizia de desemnare a 
tutorelui de către conducătorul 
unităţii de practică/organizaţiei 
gazdă; angajamentul de impli-
care a tutorelui în proiect; reco-
mandarea din partea responsa-
bilului de practică. 
• grupul ţintă II – studenţi ci-
clul I licenţă: motivaţie; pregăti-
re; experienţă extra-curriculară. 
Condiţii de selecţie: student în-
matriculat în anul II de studiu 
în cadrul programului de stu-
dii organizat de universitate; nu 
este angajat cu contract de mun-
că, contract civil sau alte forme; 
nu beneficiază de finanţare prin 
alte proiecte pentru efectuarea 
stagiului de pregătire practică; 
este cetăţean al Uniunii Euro-
pene; are domiciliul în localita-
tea în care îşi efectuează studiile 
conform cărţii de identitate (sau 
a vizei de flotant). 
• grupul ţintă III – studenţi ciclul 
II masterat: motivaţie; pregăti-
re; experienţă extra-curriculară. 
Condiţii de selecţie: student în-
matriculat la unul dintre progra-
mele de masterat acreditate or-
ganizate de universitate în anul 
de studiu în care este prevăzută 
activitatea de practică; nu este 
angajat cu contract de muncă, 
contract civil sau alte forme; nu 
beneficiază de finanţare prin alte 
proiecte pentru efectuarea sta-
giului de pregătire practică; ce-
tăţean al Uniunii Europene; do-
miciliul în localitatea în care îşi 
efectuează studiile conform căr-
ţii de identitate (sau a vizei de flo-
tant). 

8 - 9 Noiembrie 2012
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Evenimente

Noi resurse pentru Biblioteca 
USV

Asociaţia „Conştiinţă şi Liber-
tate” din România şi Facultatea 
de Istorie şi Geografie din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” 
din Suceava au lansat primele 
două volume în limba română 
ale publicaţiei anuale Fides et Li-
bertas, realizată de International 
Religious Liberty Association.
La eveniment au participat, pe 
lângă reprezentanţii celor două 
instituţii, cadre universitare, ju-
rişti, magistraţi şi alţi specialişti 
în domeniu. 
Publicaţia, din care mai multe 
exemplare au fost oferite biblio-
tecii USV, reprezintă o colecţie 
a celor mai importante luări de 
poziţie recente în domeniul li-
bertăţii religioase. Autorii lucră-
rilor sunt experţi internaţionali 
în drepturile omului, libertate 
religioasă şi de conştiinţă, apar-
ţinând unor mari universităţi 
din lume.
Disponibilă până de curând doar 
în limba engleză, de anul trecut, 
cu sprijinul Asociaţiei Conştiinţă 
şi Libertate, publicaţia a fost tra-
dusă şi în limba română. Aceas-
ta urmează a fi oferită ulterior, cu 
titlu gratuit, tuturor bibliotecilor 
universităţilor româneşti.
„În urma acestui parteneriat, 

studenţii USV vor avea acces la 
una dintre cele mai importante 
şi documentate surse din dome-
niu. Suntem convinşi că apariţia 
fiecărui nou volum va fi aştepta-
tă cu nerăbdare de studenţi, cer-
cetători şi, desigur, de cadrele 
universitare”, a declarat dr. Nelu 
BURCEA, preşedintele Asocia-
ţiei „Conştiinţă şi Libertate” din 
România.
„Suntem convinşi că, pe de o 
parte, studenţii şi comunitatea 
academică din Suceava vor avea 
de câştigat din accesul la aceas-
tă sursă de informaţii, gestionată 
de specialişti recunoscuţi inter-
naţional. Pe de altă parte, sun-
tem conştienţi că informaţia ne 
poate influenţa mentalitatea şi 
modul de înţelegere şi compor-
tament faţă de cei care au sau 
îmbrăţişează religii sau credin-
ţe diferite” a declarat, de aseme-
nea, domnul conf.univ.dr. Florin 
PINTESCU, prodecan al Facul-
tăţii de Istorie şi Geografie din 
cadrul Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava.

12 Noiembrie 2012

Premiera comediei „Şi caii sunt 
verzi pe pereţi” la USV

După succesul înregistrat odată 
cu proiecţia filmului „Despre oa-
meni şi melci”, în regia lui Tudor 
Giurgiu, Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava s-a bucu-
rat de o nouă reuşită prin proiec-
ţia unui alt film românesc, „Şi 
caii sunt verzi pe pereţi”, în regia 
lui Dan CHIŞU, care a reuşit să 
atragă peste 600 de cinefili.
Auditoriumul „Joseph Schmidt” 
a devenit neîncăpător luni, 12 
noiembrie 2012, în prima seară 
a proiecţiei filmului, când a găz-
duit un număr de 350 de suce-
veni, studenţi, profesori şi nu nu-
mai. Povestea filmului urmează 
două destine: cel al unui cuplu de 
tineri, care ar fi putut deveni bo-
gaţi, celălalt urmăreşte povestea 
a doi adulţi, care din cauza lip-

sei lor de cunoştinţe atunci când 
vine vorba de tehnologia moder-
nă, sunt păcăliţi de un spam pri-
mit pe e-mail, intră într-o loterie 
online falsă şi pierd toate econo-
miile lor. Poveştile se întâlnesc la 
sfârşit, când se pierde orice spe-
ranţă şi refuză singura lor şansă 
de a se îmbogăţi. Povestea are un 
final aşteptat, surpriza fiind fe-
lul în care regizorul Dan Chişu 
gestionează întâlnirea inevitabi-
lă dintre protagoniştii celor două 
situaţii. De altfel, finalul ambi-
guu lasă loc de interpretare.
Actorii care dau viaţă comediei 
amare „Şi caii sunt verzi pe pe-
reţi” sunt Adrian Titieni, Tudor 
Smoleanu, Anca Florescu şi Io-
nuţ Vişan. După proiecţiile de 
marţi seară, regizorul Dan CHI-
ŞU a invitat publicul prezent la 
eveniment la un dialog interac-
tiv. 

12 - 13 Noiembrie 2012
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Stagiunea muzicală 2012 - 2013 

Debutul stagiunii muzicale a 
avut loc în Auditorium „Joseph 
Schmidt” prin concertul came-
ral instrumental susţinut de An-

samblul de suflători al Filarmo-
nicii „Moldova” din Iaşi.
Programul a cuprins lucrări de 
Mozart, Schubert, Brahms şi Sa-
bin Păuţa.

14 Noiembrie 2012

„Cerere în căsătorie” la USV

Teatrul „Mihai Eminescu” din 
Botoşani a prezentat Audito-
rium „Joseph Schmidt” piesa de 
teatru „Cerere în căsătorie” de A. 

P. Cehov.
Regia artistică şi ilustraţia mu-
zicală a piesei a fost realizată de 
Mihai Donţu, iar scenografia de 
Mihai Pastramagiu. 

15 Noiembrie 2012

Zilele Unifest Suceava

În Suceava zilele UNIFEST s-au 
aflat la cea de-a doua ediţie, în 
organizarea membrilor Asoci-
aţiei Studenţeşti a Facultăţii de 
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Cal-
culatoarelor, FIRESC.
UNIFEST este cel mai mare fes-
tival studenţesc din ţară organi-
zat de Uniunea Studenţilor din 
România şi s-a desfăşurat con-
comitent în 17 centre universita-
re. Festivalul a reunit o serie de 

evenimente culturale, academi-
ce, sociale şi sportive, de care au 
beneficiat gratuit studenţii din 
toată ţara.
Activităţile, destinate atât stu-
denţilor cât şi cadrelor didactice 
din USV, au debutat cu o discu-
ţie liberă cu scop de informare 
având ca temă bursele ERAS-
MUS şi serviciul DreamSpark 
şi au continuat cu o campanie 
de donare de sânge – „O picătu-
ră pentru viaţă”, deschisă de un 
training, seară de film, o prezen-

tare cu tema „Comunicare şi In-
ternet”, karaoke şi o campanie de 
colectare de bunuri destinate co-
piilor din centrele de plasament.
Unifest Suceava a continuat cu 
alte evenimente - Cupă de fotbal 
FIRESC, o campanie de ecologi-
zare a parcului „Şipote”, tenis de 
masă, seară de film 3D şi seri de 
divertisment, evenimentele în-
cheindu-se cu un spectacol ofe-
rit de Ansamblul „Arcanul” din 
Suceava.

12 - 22 Noiembrie 2012
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Expoziţie de carte

Organizaţia „Ordinul Volun-
tarilor”, înfiinţată în anul 2012 
sub îndrumarea doamnei lector 
univ.drd. Marilena-Oana NE-
DELEA, a domnului conf.univ.
dr. Alexandru NEDELEA de la 
Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava şi a studentului 

Constantin Sebastian OLARIU, 
din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 
Economice şi Administraţie Pu-
blică, a organizat o expoziţie de 
carte cu vânzare în corpul H al 
Facultăţii de Ştiinţe Economi-
ce şi Administraţie Publică, prin 
care cadrele didactice ale USV şi-
au putut promova oferta educa-
ţională.

15 Noiembrie 2012

Evenimente

Serile filmului românesc de 
artă

USV a prezentat în Auditorium 
„Joseph Schmidt” filmul „Ca-
lifornia dreamin’(nesfârşit)”, 
regizat de regretatul regizor 
şi scenarist român din „noul 
val” cinematografic, Cristian 
 Nemescu. 
Filmul a fost distins la a 60-a edi-
ţie a Festivalului de la Cannes 
din mai 2007 cu premiul „Un 
certain regard”.
Distribuţia filmului se bucură 
de prezenţa lui Armand Assan-
te, cunoscut actor american de 
teatru, film şi televiziune, care 
joacă rolul unui eficient şi aspru 
ofiţer american în conflict cu un 
încăpăţânat şef de gară român, 
intrepretat de actorul Răzvan 
 Vasilescu.
Acţiunea filmului se desfăşoa-
ră în anul 1999, în timpul răz-
boiului din Iugoslavia. Într-o 
mică aşezare românească, Do-
iaru (Răzvan Vasilescu), un şef 

de gară şi în acelaşi timp baron 
local, opreşte un tren NATO cu 
echipament militar păzit de sol-
daţi americani, care traversează 
România fără acte de transport, 
dar având aprobarea verbală a 
guvernului român. Sosirea ame-
ricanilor scoate din amorţeală 
mica aşezare, care ţine să le do-
vedească musafirilor proverbiala 
ospitalitate românească.

16 Noiembrie 2012

EARTHROVER

Studenţii de la universităţi din 
Moldova, România şi Ucrai-
na şi-au prezentat creaţiile într-
un concurs de robotică intitulat 
EarthRover, ediţia a II-a „Mobi-
le Robot Systems”, desfăşurat în 
perioada 15-17 Noiembrie 2012 
la Facultatea de Calculatoare, In-
formatică şi Microelectronică a 
Universităţii Tehnice a Moldovei 
din Chişinău, Republica Moldo-
va.  Cea mai buna lucrare a fost 

desemnată cea a Universităţii de 
Inginerie Electrica şi Ştiinţa Cal-
culatoarelor Suceava, România. 
Echipajul FIESC a fost format 
din studenţii: Sergiu GRIGORI-
EV, Stefan HALUS şi Alin AUR-
SULESEI (retras din echipă dupa 
înregistrare), Coach: sef lucrări 
dr.ing. Remus PRODAN, Advi-
ser: prof.dr.ing. Ştefan-Gheorghe 
PENTIUC. Proiectul echipajului 
USV constă dintr-o platforma de 
trei roboti autonomi de explora-
re, monitorizaţi prin intermediul 

unui robot asistent, cu capacităţi 
de recunoaştere şi sinteză vocală.
Clasamentul final al concursu-
lui a fost:
LOCUL I: 
Team Romania, USV - Suceava
LOCUL II: 
R. Moldova, TUM 1
LOCUL III: 
TeamUcraina, Cernivtsi
Locul IV: 
R. Moldova, TUM 2
Locul V: 
TeamUcraina, Vinnytsya

15 - 17 Noiembrie 2012
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Managementul Cercetării în 
Ingineria Energetică

La evenimentul organizat de Fa-
cultatea de Inginerie Electrică şi 
Ştiinţa Calculatoarelor din USV 
au participat, alături de Dipl.ing. 
Vlad ZILERIU, reprezentan-
tul National Instruments în Ro-
mania, cercetători, doctoranzi 
şi membri ai unor echipe tehni-
ce, interesaţi de managementul 

cercetării în domeniul ingineriei 
energetice.
S-a pus accent pe rolul instru-
mentaţiei virtuale în diferitele 
stadii de dezvoltare a unui pro-
dus: proiectare, testare, omolo-
gare, introducere în producţia de 
serie, monitorizare a functionă-
rii, detectarea din timp a proble-
melor în funcţionare. S-au purtat 
discuţii referitoare la sistemele de 
monitorizare în timp real, teh-

nicile şi tehnologiile noi în dez-
voltarea unor reţele de senzori, 
implementarea aplicaţiilor de 
instrumentaţie virtuală pe noile 
variante de sisteme de operare şi 
pe dispozitive de tip tabletă. Ac-
tiunea a fost organizată în cadrul 
proiectului „Progres şi dezvolta-
re prin cercetare şi inovare post-
doctorala în inginerie şi ştiinţe 
aplicate - PRiDE, Contract nr. 
POSDRU/89/1.5/S/57083

16 Noiembrie 2012

ENGINEERING 
SCIENTARIUM

Facultatea de Inginerie din ca-
drul Universităţii „Constantin 
Brâncuşi” Târgu Jiu a organi-
zat Sesiunea Internaţională de 
Comunicări Ştiinţifice Studen-
ţeşti, ENGINEERING SCIEN-
TARIUM, Ediţia a II-a, cu par-
ticipări ale universităţilor de 
prestigiu din ţară, precum Bu-
cureşti, Timişoara, Petroşani, 
Oradea şi Cluj-Napoca. Comu-
nicarea este elementul cheie în 

dezvoltarea umanităţii, iar o se-
siune de comunicări este primul 

pas în devenirea unor adevăraţi 
profesionişti. Acest proiect ofe-
ră studenţilor posibilitatea de 
a-şi prezenta propriile realizări 
şi creaţii, valorificarea capaci-
tăţii lor creative şi inovatoare, 
precum şi facilitarea schimbu-
lui de opinii şi idei. Scopul aces-
tui proiect este dezvoltarea unei 
mentalităţi a studenţilor care să 
conducă la progres, atât pe plan 
personal cât şi profesional. Pro-

iectul adresează studenţilor şi o 
provocare, aceea de a-şi canali-
za eforturile creative şi intelectu-
ale către corelarea cunoştinţelor 
cu aplicabilitatea lor. Din partea 
FIESC Suceava au participat, sub 
coordonarea Şef lucrări dr. ing. 
Constantin UNGUREANU, 2 
studenţi de la programul de stu-
dii Energetică industrială, anul 
IV, care au obţinut, în urma sus-
ţinerii lucrărilor, pe lângă diplo-
me de participare, următoarele 
premii:

• IANOS Beniamin - Premiul 
III pentru lucrarea cu titlul Solar 
electric motors with rolling and 
flexible rotor and axial gap 

• IANOS Beniamin - Premiul 
special al juriului pentru Intere-
sul manifestat în cercetarea ştiin-
ţifică

•  MOISII Ioan - Premiul II pen-
tru lucrarea cu titlul MPPT con-
verters used for power control of 
photovoltaic systems

16 - 18 Noiembrie 2012
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Primul spectromicroscop de 
emisie atomică din ţară la USV

La Laboratorul de cercetare prin 
analize instrumentale specia-
lizate al Facultăţii de Inginerie 
Alimentară din cadrul Univer-
sităţii „Ştefan cel Mare” din Su-
ceava a fost pus în funcţiune pri-
mul spectromicroscop de emisie 
atomică din ţară. În acest aparat 
sunt incluse soluţiile din două 
Brevete de invenţii premiate in-
ternaţional cu medalie de aur, 
precum şi un mare premiu. Fi-
nanţarea echipamentului s-a fă-
cut parţial din bugetul propriu 
şi dintr-un grant tip CEC ino-
vativ acordat de Ministerul Edu-

caţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. Întregul buget a fost 
folosit numai pentru achiziţia de 
componente necesare finalizării 
spectromicroscopului.

19 Noiembrie 2012

Evenimente

Nou proiect finanţat de 
 Uniunea Europeană

Proiectul Historical and ethno-
graphic heritage - part of the sus-
tainable development of tourism 
in Bukovina (Moştenire istorică 
şi etnografică, parte a unei dez-
voltări susţinute a turismului în 
Bucovina) din cadrul Progra-
mului Operaţional Comun Ro-
mânia – Ucraina – Republica 
Moldova are ca scop îmbună-
tăţirea şi dezvoltarea infrastruc-
turii în turismul istoric şi etno-
grafic, prin sporirea interesului 
pentru zonele turistice de fron-

tieră. De asemenea, acesta are 
în vedere realizarea unei baze 
de date electronice care să con-
ţină trasee turistice cu obiective 
istorice şi etnografice, îmbună-
tăţirea calificării profesionale a 
reprezentanţilor grupului ţintă, 
cât şi promovarea patrimoniului 
istoric şi etnografic al Bucovinei. 
Proiectul are o durată de 24 
de luni şi un buget general de 
1652096,64 EURO – 7599644 
RON şi este implementat de 
către Universitatea Naţională 
„Yuriy Fedkovych” din Cernă-
uţi, în parteneriat cu USV, având 
ca obiectiv principal dezvoltarea 
turismului istoric şi etnografic în 
zona Bucovinei. Finanţarea pro-
gramului este asigurată în pro-
porţie de 90% de Uniunea Euro-
peană.
Grupurile ţintă ale proiectului 
sunt reprezentanţii sectorului 
turistic din zonele de frontieră 
şi instituţiile culturale şi de învă-
ţământ din regiunea Cernăuţi şi 
judeţul Suceava. Agenţiile de tu-
rism şi tour-operatorii din Buco-
vina, întreprinderile private cu 
profil turistic şi instituţiile buco-
vinene de învăţământ superior 
cu programe de studii de profil 
se alătură beneficiarilor finali ai 
proiectului – populaţia din zone-
le de frontieră şi turiştii, fie ei in-

terni sau internaţionali.
Echipa proiectului beneficia-
ză de consultanţa şi sprijinul de 
specialitate oferite de partenerii 
asociaţi – Muzeul de Istorie Su-
ceava şi Direcţia Judeţeană pen-
tru Cultură şi Patrimoniu Naţi-
onal Suceava.

19 Noiembrie 2012
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Workshop DINCOLO DE 
 AMFITEATRU…, ediţia a V- a
Recunoaştem şi promovăm 
EXCELENŢA

Facultatea de Ştiinţe ale Educa-
ţiei şi Centrul de Consiliere şi 
Orientare în Carieră au desfăşu-
rat a V-a ediţie a workshop-ului 
„Dincolo de amfiteatru…”
Au participat 71 de studenţi ai 
Universităţii „Ştefan cel Mare” 
din Suceava de la toate facul-
tăţile. Tema acestui an, „Recu-
noaştem şi promovăm EXCE-
LENŢA”, şi-a propus să dezvolte 
competenţele de autocunoaştere 
şi intercunoaştere ale studenţilor 
noştri în vederea proiectării unui 
traseu personal şi profesional de 
succes. În acest sens au fost adu-
se în faţa participanţilor zece 
perspective personale şi comple-
mentare de abordare a excelenţei 
în spaţiul academic şi dincolo de 
acesta. Studenţii au avut ocazia 
să cunoască şi să se inspire din 
experienţele de succes ale colegi-
lor mai mari în vederea constru-
irii unei viziuni personale asupra 
excelenţei cu implicaţii în dez-
voltarea propriului potenţial. 
Cele zece viziuni diferite au sur-

prins reperele excelenţei pe co-
ordonatele: performanţă acade-
mică, activităţi extracurriculare 
şi de voluntariat, performanţă 
sportivă, premii la competiţii 
naţionale şi internaţionale, cre-
aţie literară. Acestea au fost ofe-
rite de studenţii: Ailincă Bogdan 
(FEFS), Costea Mihai (FSEAP), 
Crăciun Daniel (FIESC), Diaco-
niţa Georgiana (FLSC), Nasta-
ca Ana Maria (FIMM), Olariu 
Constantin Sebastian (FSEAP), 
Pădureţ Sergiu (FIA), Plăcintă 
Maria (FSE), Radu Ioana (FS), 
Solovăstru Ioana (FS). 
Prezentările originale şi moti-
vante au fost urmate de o acti-
vitate pe echipe care a implicat 
toţi studenţii participanţi în su-
marizarea reflecţiilor, ideilor, 
sfaturilor şi exemplelor prezen-
tate sub forma definiţiei şi trep-
telor/ paşilor Excelenţei. Benefi-
ciarii acestei activităţi au înţeles 
că excelenţa este rezultatul mun-
cii, depăşirea limitelor, un cumul 
de factori: dorinţă, perseverenţă, 
talent, motivaţie, multă muncă!, 
o aspiraţie permanentă susţinu-
te de: 

ENERGIE

EXIGENŢĂ

CURAJ

EMPATIE

LOIALITATE

ENTUZIASM

NATURALEŢE

ŢEL

AMBIŢIE

Atmosfera de lucru creată, im-
plicarea şi entuziasmul partici-
panţilor reprezintă argumen-
te dătătoare de sens şi motivaţie 
pentru continuarea căutărilor în 
spaţiul de Dincolo de amfiteatru 
şi la ediţia a VI-a din 2013. 

21 Noiembrie 2012

Evenimente
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Balul Bobocilor USV Balul Bobocilor USV din acest 
an a fost un Bal în Imperiul USV. 
În decorul Romei antice, Balul 
Bobocilor USV, organizat anul 

acesta de Asociaţia Studenţi-
lor din Universitatea Suceava 
(ASUS), a debutat cu prezentarea 
celor zece „gladiatori”, candidaţi 
la titlul de Mister USV, decişi să 
cucerească inimile a zece fete 
frumoase din „Imperiul USV”, 
candidatele la titlul de Miss USV. 
Puternicii gladiatori şi frumoa-
sele Romei au parcurs probe de 
aptitudini, înţelepciune, au op-
tat pentru „Adevăr sau provo-
care”, au dansat, au cântat şi în-
cântat publicul prezent în sală, 
dovedind rafinament, eleganţă şi 
nobleţe. Zeiţa Venus şi Zeul Jupi-
ter, alias studenţii Iulia Sîrghi şi 
Cosmin Pescăruş, au fost gazde-
le balului, prin ţinuta şi prezen-
tarea lor reuşind să armonizeze 
punctele din program pe par-
cursul celor 5 ore de desfăşurare 
a întregului spectacol.
Spectacolul studenţilor a in-
clus momente artistice susţinu-
te de studenţii talentaţi ai USV: 
studenta Andrada Elena Bartoi 
a interpretat un cover-up după 
melodia „Speechless” din reper-
toriul solistei Lady Gaga; trupa 
suceveană Icarus a susţinut un 
miniconcert folk şi a interpretat 
şi imnul ASUS; studentul Mi-
hai Boicu a interpretat trei piese 
muzicale de dragoste; majorete-
le USV, studentele de la Zumba 
Dance şi ansamblul artistic de 
dansuri folclorice „Arcanul” au 
animat publicul spectator.

22 Noiembrie 2012
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Juriul concursului de Miss/Mis-
ter Boboc USV a fost format din 
profesori din cadrul USV, con-
duşi de Preşedintele juriului, 
Rectorul USV, prof.univ.dr. ing. 
Valentin POPA, care a şi premi-
at „bobocii”. Titlul de Miss Bo-
boc 2012 al Universităţii „Ştefan 
cel Mare” din Suceava i-a reve-
nit studentei Natalia Sculea, de la 
Facultatea de Istorie şi Geografie 
iar cel de Mister Boboc 2012 stu-
dentului Tudor Popa, de la Fa-
cultatea de Inginerie Electrică şi 
Ştiinţa Calculatoarelor. Juriul a 

mai acordat două distincţii, ti-
tlurile de Miss şi Mister Eficaci-
tate şi Popularitate. Miss şi Mis-
ter Eficacitate 2012 la USV au 
fost desemnaţi Claudia Neacşu 
(Facultatea de Ştiinţe Economice 
şi Administraţie Publică) şi Cris-
tian Burlică (Facultatea de Edu-
caţie Fizică şi Sport), iar Miss şi 
Mister Popularitate au fost de-
semnaţi studenţii Nicoleta Da-
niliuc (Facultatea de Litere şi Şti-
inţe ale Comunicării) şi Andrei 
Robu (Facultatea de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa Calculatoa-

relor). Pentru Balul Bobocilor 
USV din acest an, Asociaţia Stu-
denţilor din Universitatea Sucea-
va (ASUS) a făcut trei propuneri 
de invitaţi care şi-au şi exprimat 
disponibilitatea de a participa: 
Keo şi Skizo Skillz, Bitză şi Pa-
vel Stratan. Studenţii USV au vo-
tat pe pagina de facebook a USV 
pentru invitaţii preferaţi iar pe 
primul loc, cu 398 de voturi, s-au 
clasat Keo - cântăreţ român de 
muzică uşoară şi Skizzo Skillz - 
cântăreţ român de hip-hop.
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„Artă şi civilizaţie medievală”, 
ediţia a XIX-a
„Bucovina. File de Istorie” 
 ediţia a XIV-a

Facultatea de Istorie şi Geogra-
fie, prin Departamentul de Şti-
inţe Umane şi Social Politice, în 
colaborare cu Muzeul Bucovinei 
şi Directia pentru Cultură, Culte 
şi Patrimoniu Cultural Naţional 
Suceava, a organizat tradiţiona-
lele manifestări ştiinţifice „Artă 
şi civilizaţie medievală” (ediţia a 
XIX-a) şi „Bucovina. File de Isto-
rie” (ediţia a XIV-a), cu secţiuni-
le Arheologie, Istorie modernă şi 
contemporană şi Conservare-re-
staurare.
În cadrul celor două simpozi-

oane au participat peste 150 de 
invitaţi: muzeografi, arheologi, 
restauratori, conservatori, cerce-
tători ştiinţifici, cadre didactice 
universitare, arhivişti, specialişti 
în domeniul monumentelor is-
torice din ţara noastră, Republi-
ca Moldova şi Ucraina. În plen şi 
în cadrul secţiunilor au folst lan-
sate mai multe volume de speci-
alitate apărute recent: 
• Lia Bătrâna, Adrian Bătrâ-
na, „Biserica Sf. Nicolae din Ră-
dăuţi”.Cercetări arheologice şi 
interpretări istorice asupra în-
ceputurilor Ţării Moldovei, Pia-
tra-Neamţ, 2012; 
• Benonia Jităreanu, Documen-
te voievodale (secolele XV-XIX). 
Colecţia Muzeului Bucovinei, 

Editura Karl A. Romstorfer, Su-
ceava, 2012; 
• Mihai Aurelian Căruntu, Fa-
brica de zahăr „Iţcani” S.A.R. 
(1927-1948), Editura Karl A. 
Romstorfer, Suceava, 2012; 
• Doina-Iozefina Iavni, Din ar-
hivele cernăuţene: Scrisori către 
Ion Nistor, Editura Universităţii 
„Ştefan cel Mare” Suceava, 2012; 
• Coord. Mihai Iacobescu, Isto-
rie şi educaţie. In Honorem Mi-
hai Lazăr, Editura „Junimea”, 
Iaşi,2012; 
• Mihaela-Cristina Verzea, Ele-
na Cojocariu, Principesa Elena 
Cuza la Piatra-Neamţ, Editu-
ra „Constantin Matasă”, Piatra-
Neamţ, 2012.

23 - 25 Noiembrie 2012

Evenimente

Ziua economistului

Masa rotundă intitulată „Parte-
neriat învăţământ economic – 
mediul de afaceri” în contextul 
Zilei Economistului – 2012 avut 
loc sub egida Asociaţiei Facultă-
ţilor de Economie din România 
şi a Asociaţiei Generale a Econo-
miştilor din România. 
Întâlnirea a avut scopul de a con-
solida relaţiile de colaborare cu 
mediul de afaceri şi social, meni-
te să contribuie la îmbunătăţirea 
conţinutului calitativ al procesu-

lui de formare a viitorilor specia-
lişti în economie. La masa rotun-
dă au participat cadre didactice 
din mediul universitar şi preu-
niversitar, studenţi, economişti, 
reprezentanţi ai partenerilor de 
practică ai Facultăţii de Ştiinţe 
Economice şi Administraţie Pu-
blică, reprezentanţi ai mediului 
de afaceri, ai asociaţiilor profesi-
onale etc.
Discuţiile s-au purtat în cadrul a 
trei ateliere de lucru care au vizat 
trei tipuri de parteneriate strate-
gice, şi anume: Facultatea de Şti-

inţe Economice şi Administraţie 
Publică (FSEAP)-mediul de afa-
ceri; FSEAP - studenţi şi elevi; 
FSEAP – licee.
Dintre rezultatele concrete pro-
puse în cadrul acestor grupe de 
lucru amintim: oferirea de cur-
suri de scurtă durata pe dome-
nii specifice pentru mediul de 
afaceri, consiliere şi start-up în 
afaceri, prezentarea facultăţii în 
licee, acţiuni şi proiecte comune 
cu liceele şi cu mediul de afaceri.

23  Noiembrie 2012

Joseph Schmidt Cinema

Asociaţia „Joseph Schmidt” în 
parteneriat cu Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din Suceava a 
comemorat 70 de ani de la trece-
rea în nefiinţă a tenorului român 
Joseph Schmidt (1904–1942), 
prin proiecţia a trei filme în care 
acesta a jucat: Ein Lied geht um 
die Welt (1933), Ein Stern fällt 
vom Himmel (1934) şi Heut’ ist 
der schönste Tag in meinem Le-
ben (1936). 

23 - 25 Noiembrie 2012
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Expoziţie de carte şi obiecte 
„handmade”

Organizaţia „Ordinul Volunta-
rilor” şi Clubul de Marketing din 

USV au organizat o expoziţie de 
carte cu vânzare în incinta Iulius 
Mall Suceava. La acest proiect au 
participat cu ofertă de carte ca-
drele didactice din Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 
şi cu obiecte de tip „handmade” 
studenţi din cadrul organizaţii-
lor menţionate.

24 - 25 Noiembrie 2012

Victorie fără emoţii pentru 
handbaliştii suceveni

În etapa a IX-a a Ligii Naţiona-
le de handabl masculin, Univer-
sitatea Suceava a învins, pe teren 
propriu, echipa „U” Transilvania 
Cluj. CS Universitatea Suceava - 
Universitatea Transilvania Cluj 
24-18(11-9). Iată că după un în-
ceput de sezon mai ezitant, noul 
antrenor, Răzvan Bernicu a re-

uşit să aducă Universitatea Su-
ceava în prima jumătate a cla-
samentului la numai un punct 
de locul 4 care ar califica echipa 
direct în Cupa Challenge a Eu-
ropean Handball Federation şi 
în anul viitor. Performanţa este 
cu atât mai remarcabilă cu cât 
Răzvan Bernicu, la cei 29 de ani, 
este cel mai tânăr antrenor din 
Liga Naţională de Handbal. Pen-
tru Universitatea Suceava au ju-

cat: Şelaru, Stănescu (1) – Mitrea 
(6), Gavriloaia (5), Cântec (4), 
Roşu (3), Acatrinei (3), Ţuţu (2), 
Chiruţ (1), Bursuc, Petrea, Sta-
rikov, Leordean, Amihăesi, Ţi-
gănaşu şi Târzioru

25 Noiembrie 2012
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Cristian Mungiu la USV

Celebrul regizor român Cristian 
Mungiu a fost prezent la Univer-
sitatea „Ştefan cel Mare” din Su-
ceava, unde a fost proiectat lung-
metrajul „După dealuri”. 
Filmul regizat de domnul Cris-
tian Mungiu a obţinut a primit 
premiul pentru scenariu la Festi-
valul de la Cannes 2012, în timp 
ce Cristina Flutur şi Cosmina 
Stratan au primit, ex-aequo, pre-
miul pentru interpretare. Recent, 
lungmetrajul „După dealuri” a 
câştigat marele premiu al secţi-
unii Filmmakers of Tomorrow - 
FEDEORA la Festivalul Interna-
ţional de la Haifa, trofeu acordat 
de un juriu desemnat de Federa-
ţia Criticilor de Film din Europa 
şi Zona Mediteraneană. Totoda-
tă, „După dealuri” a fost desem-
nat cel mai bun film la Festivalul 
de la Vukovar (Croaţia) şi la Her-
ceg Novi (Muntenegru). „Dupa 
dealuri” a câştigat încă două pre-
mii internaţionale, Premiul As-
tor de Oro la cea de-a 27-a edi-

ţie a Festivalului Internaţional de 
Film de la Mar del Plata (Argen-
tina) şi Premiul Special al Juriu-
lui la cea de-a 50-a ediţie a Festi-
valului Internaţional de Film de 
la Gijon (Spania). Potrivit unui 
comunicat al Centrului Naţional 
al Cinematografiei (CNC), un 
juriu român format din Eugenia 
Vodă, critic de film şi realizator 
TV, Magda Mihăilescu, critic de 
film, Cristina Corciovescu, cri-
tic şi istoric de film, Mihai Chiri-
lov, critic de film, director artis-
tic al Festivalului Internaţional 
de Film Transilvania,Cluj, Dana 
Duma, critic de film, Dinu Tăna-
se, director de imagine şi regizor, 
şi Eugen Atanasiu, critic de film, 
a ales, cu o majoritate de voturi, 
ca filmul lui Cristian Mungiu să 
reprezinte România la premii-
le Academiei de film americane 
pe 2012, ce vor fi decernate la în-
ceputul anului viitor.  Filmul are 
parte de o cronică pozitivă, fiind 
elogiat de publicaţii precum Le 
Figaro sau La Croix. Totodată, 
din 21 noiembrie, filmul româ-
nesc rulează în cinematografele 
din Franţa, Olanda, Belgia şi Lu-
xemburg, patru dintre cele apro-
ximativ 40 de ţări în care filmul 
are distribuitor.  În ceea ce pri-
veşte mesajul filmului, regizorul 
Mungiu a explicat că acesta poa-
te fi interpretat de fiecare în par-
te. E un film care te face să îţi pui 
o serie de întrebări despre rolul 
religiei în societatea în care tră-
im, despre cât de indiferenţi sun-
tem unii faţă de ceilalţi, despre 
ce se cere şi ce se face în numele 

dragostei, despre necesitatea de a 
lua decizii personale, despre libe-
rul albitru, despre şanse şi alegeri 
în viaţă, despre necesitatea de a fi 
tolerant şi de a nu-l judeca pe ce-
lălalt.  „Pentru mine filmul are 
foarte multe nivele de interpre-
tare, tocmai pentru faptul că eu 
nu încerc să îl interpretez într-un 
singur fel. Fiecare poate inter-
preta după bagajul personal de 
cunoştinţe şi valori morale, eti-
ce etc”, a spus Cristian Mungiu. 
Regizorul a fost însoţit la Sucea-
va de o parte dintre actorii care 
joacă în pelicula „După dealuri”. 
Rectorul USV, prof.univ.dr.ing. 
Valentin Popa i-a acordat regizo-
rului Medalia de Aur din partea 
Senatului Universităţii „Ştefan 
cel Mare”, pentru a onora acti-
vitatea de excepţie în domeniul 
cultural, promovarea valorilor 
naţionale prin intermediul fil-
mului şi pentru disponibilitatea 
domnului Cristian Mungiu de 
susţinere a activităţii teatral - ar-
tistice din USV.

27 Noiembrie 2012
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Evenimente

Volum omagial

S-a lansat volumului omagial 
„Istorie şi Educaţie – In Hono-
rem, Mihai Lazăr”, crestoma-
ţie de texte coordonată de prof. 
univ. dr. Mihai Iacobescu ce 
poartă amprenta Catedrei de Is-
torie şi Geografie a Universităţii 
„Ştefan cel Mare” Suceava, cate-
dră care şi-a făcut o tradiţie din 
a omagia fostele cadre didactice 
pensionare de drept, dar încă în 
profesia şi activitatea de istoric.
Lucrarea apărută la Editura „Ju-
nimea” Iaşi a fost prezentată de 
un alt mare istoric sucevean, 

prof.univ.dr. Dumitru Vitcu. 
„Îmi asum un mare risc şi o jenă 
ca să prezint această lucrare, au-
torul fiind de faţă. Nu pot vor-
bi decât frumos despre el şi asta 
deoarece chiar n-am citit aceas-
tă carte… şi, chiar dacă aş fi ci-
tit-o, v-aş fi răpit plăcerea de a 
parcurge conţinutul ei. Dar pot 
să vă spun că este o carte imper-
fectă. În afară de Biblie, nu există 
carte perfectă. Orice text, după o 
perioadă de timp, luni, ani, par-
curgându-l, parcă ai fi tentat să 
mai adaugi ceva” a spus distinsei 
audienţe, cu umor, universitarul 
sucevean. Prof.univ.dr. Dumitru 

Vitcu a subliniat că volumul cu-
prinde articole semnate de nu-
meroşi autori, parte doctoranzi 
ai universităţii sucevene, par-
te profesori ai aceleiaşi institu-
ţii, toţi străduindu-se să aducă 
un omagiu profesorului Mihai 
Lazăr. „Este un volum tematic, 
o stăruinţă demnă de urmat, 
un gest din ce în ce mai rar, azi, 
ca o mică colectivitate să adu-
că un omagiu unui distins pro-
fesor. Sincer, nu l-am simţit ca 
decan, iar ipostaza ideală este ca 
atunci când ai un şef să nu-l sim-
ţi” a concluzionat prof.univ.dr. 
 Dumitru Vitcu.

28 Noiembrie 2012

IMST, 50 de ani

Simpozionul Aniversar „IMST 
50 de ani”, organizat la Univer-
sitatea „Politehnica” din Bucu-

reşti, a marcat împlinirea a 50 
de ani de existenţă a Facultăţii 
de Ingineria şi Managementul 
Sistemelor Tehnologice. La eve-
niment au participat cadre di-
dactice din aproape toate cen-
trele universitare din ţară, unde 
există facultăţi tehnice, cu pre-
dilecţie specializarea Tehnologia 
Construcţiilor de Maşini. Invita-
ţii de onoare ai manifestării au 
fost doamna prof.univ.dr. Eca-
terina ANDRONESCU, Minis-
trul Educaţiei, Cercetării, Tine-
retului şi Sportului, domnul ing. 
Ioan AVRAM, fost Ministru al 
industriei construcţiilor de ma-
şini grele, precum şi multe alte 
personalităţi din lumea acade-
mică şi economică.
În cadrul acestei manifestări au 
fost acordate insigne şi diplome 
jubiliare celor patru profesori 
invitaţi de la Facultatea de Ingi-
nerie Mecanică, Mecatronică şi 

Management din cadrul Univer-
sităţii „Ştefan cel Mare” din Su-
ceava pentru contribuţia adusă 
la dezvoltarea ştiinţelor ingine-
reşti, colaborarea cu facultatea 
amintită din Bucureşti, şi pentru 
promovarea şi susţinerea în timp 
a specializărilor cu profil meca-
nic.
Cei patru profesori universitari 
ai USV care au primit distincţii 
sunt: Eugen CEFRANOV, Du-
mitru AMARANDEI, Lucian 
SEVERIN şi Romeo IONESCU.

www.imst.pub.ro/index.
php/imst-50-de-ani
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Legislație

Hotărâre de Guvern nr.1123 din 27.11.2012 pentru stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2012 ca zile libere.

Hotărâre de Guvern nr.1129 din 27.11.2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Ti-
neretului 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 personalului 
din sectorul bugetar.

Hotărârile Senatului USV

Hotărârea nr. 160/08.11.2012 cu privire la aprobare Regulamentului cadru privind acordarea burselor pentru stu-
denţii de la ciclurile de studii de licenţă şi masterat.

Hotărârea nr. 161/08.11.2012 cu privire la continuarea activităţii în regim plata cu ora a unor cadre didactice pensi-
onare.

Hotărârea nr. 162/08.11.2012 cu privire la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ.dr.ing. 
Tudor AMBROS.

Hotărârea nr. 163/08.11.2012 cu privire la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa doamnei prof. univ.dr.hab. 
Rodica STURZA.

Hotărârea nr. 164/08.11.2012 cu privire la aprobarea criteriilor şi standardelor de performanţă pentru redistribuirea 
anuală a locurilor finanţate de la bugetul de stat în cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară.

Hotărârea nr. 165/08.11.2012 cu privire la aprobarea criteriilor şi standardelor de performanţă pentru redistribuirea 
anuală a locurilor finanţate de la bugetul de stat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Hotărârea nr. 166/08.11.2012 privind completarea contractelor pentru studii universitare de licenta şi pentru studii 
universitare de masterat.

Hotarare nr. 167/08.11.2012 cu privire la aprobarea procedurilor operaţionale întocmite de Serviciul Buget-Finante 
pentru activităţi specifice.

Hotărârea nr. 168/08.11.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului de 
Securitate şi Sănătate în Muncă.

Hotărârea nr. 169/08.11.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi 
evaluarea periodică a programelor de studii.

Hotărârea nr. 170/08.11.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului cadru privind activitatea profesională a stu-
denţilor.

Hotărârea nr. 171/08.11.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului cadru privind examinarea şi notarea studen-
ţilor.

Hotărârea nr. 172/08.11.2012 privind acordarea unor burse studenţi colaboratori ai Radio USV.

Hotărârea nr.173/08.11.2012 privind Raportul de autoevaluare pentru obţinerea acreditării programului de studii 
Geografia Mediului.

Hotărârea nr.174/22.11. 2012 privind stabilirea plafonului minim pentru acordarea burselor.
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Hotărârile Senatului USV

Hotărârea nr.175/22.11. 2012 privind Criteriile de acordare de reduceri/scutiri la taxa de studiu în anul universitar 
2012-2013.

Hotărârea nr.176/22.11. 2012 cu privire la Procedura privind soluţionarea situaţiilor de încălcare a eticii academice.

Hotărârea nr.177/22.11. 2012 cu privire la Acordarea medaliei de aur domnului Cristian MUNGIU.

Hotărârea nr.178/22.11. 2012 cu privire la Taxa administrativă aplicată studenţilor incoming free movers.

Hotărârea nr.179/22.11. 2012 cu privire la Stabilirea cuantumului taxaei de şcolarizare în valută percepută studen-
ţilor CPV.

Hotărârea nr.180/22.11. 2012 cu privire la Metodologia de organizare examen finalizare studii FIM.

Hotărârea nr.181/22.11. 2012 cu privire la Criteriile de performanţă pentru redistribuirea locurilor bugetate în ca-
drul FSE.

Hotărârea nr.182/22.11. 2012 cu privire la Parcurgerea disciplinelor aferente anului I simultan cu disciplinele aferen-
te anului II DSPP.

Hotărârea nr.183/22.11. 2012 cu privire la modificarea Regulamentului cadru de acrodare a burselor.

Hotărârea nr.184/22.11. 2012 cu privire la acordare titlul senator de onoare domnului Omer Elbuz MANOGLU. 

Hotărârea nr.185/22.11. 2012 cu privire la modificarea Regulamentului de acordare a titlului onorific de Senator de 
Onoare al USV.

Hotărârea nr.186/29.11.2012 cu privire la depunerea Raportului de autoevaluare pentru obtinerea acreditării pro-
gramului de studiu Drept.

Hotărârile Consiliului de Administraţie

Hotărârea nr. 26/30.10.2012 cu privire la creşterea salarială acordată unor cadre didactice.

Hotărârea nr.27/13.11.2002 cu privire la aprobarea unor categorii de burse, pentru anul 2012 – 2013, din fondul de 
burse de la nivelul Rectoratului.

Hotărârea nr.28/13.11. 2012 cu privire la aprobarea studiului şi chestionarului CCOC cu privire la orientarea acade-
mică a studenţilor de anul I.

Hotărârea nr.29/20.11.2012 cu privire la aprobarea unor creşteri şi măriri salariale.

Hotărârea nr.30/20.11.2012 cu privire la aprobarea participării Universităţii în programul European Universities 
Association (EUA) de evaluare instituţională.

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