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Ceremonia de deschidere 
a anului academic
2012 - 2013

Emoţia noului început care marchează anul 
50 din existenţa şcolii universitare sucevene 
a fost împărtăşită de comunitatea largă a ca-
drelor didactice din Universitatea „Ştefan cel 
Mare”, împreună cu studenţi şi reprezentanţi 
ai instituţiilor comunităţii locale, ai mediului 
de afaceri, parteneri şi colaboratori ai univer-
sităţii. Ceremonia deschiderii anului univer-
sitar 2012–2013 a adus alături de comunita-
tea academică reprezentanţi ai instituţiilor 
educaţionale din învăţământul preuniversi-
tar – inspectori şcolari, directori de şcoli şi li-
cee, reprezentanţi ai instituţiilor şi compani-
ilor publice şi private din sectorul economic 
al judeţului Suceava, reprezentanţi ai institu-
ţiilor de presă de la nivel local şi naţional.
Inaugurarea anului academic 2012–2013 a 
fost prezidată de către distinşi membri ai co-
munităţii academice, precum şi de către in-
vitaţi, personalităţi reprezentative ale comu-
nităţii locale.
USV a fost reprezentată de către domnul rec-
tor, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, preşe-

dintele Senatului, conferenţiar univ. dr. Li-
viu Popescu, directorul Departamentului 
de Sănătate şi Dezvoltare Umană, prof. univ. 
dr. Mihai Covaşă, iar din partea comunităţii 
studenţilor, studentul senator Dragoş Cojocariu.
Instituţiile comunităţii locale s-au regăsit la 
festivitatea de deschidere a noului an acade-
mic prin preşedintele Consiliului Judeţean 
Suceava, domnul Cătălin Ioan Nechifor, Pre-
fectul Judeţului Suceava, domnul Florin Si-
nescu, Primarul municipiului Suceava, dom-
nul Ion Lungu, Inspector Şcolar General 
Adjunct, profesor Gabriela Scutaru.
Mesajele adresate studenţilor şi cadrelor di-
dactice s-au descris sub semnul speranţei şi 
al încrederii în posibilităţile universităţii su-
cevene de creştere şi dezvoltare.
Rectorul universităţii a arătat că „în cei 50 de 
ani de învăţământ superior la Suceava am în-
cercat să conservăm câteva valori sacre ale 
oricărei instituţii de învăţământ superior: 
respectul faţă de profesori, respectul faţă de 
studenţi, autonomie în gândire şi exprimare 
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şi evoluţie intelectuală bazată pe o cercetare ştiin-
ţifică de înaltă valoare” şi a exprimat gând de re-
cunoştinţă faţă de toţi partenerii implicaţi în via-
ţa comunităţii academice, cei din învăţământul 
preuniversitar, din mediul de afaceri şi autorităţi-
le locale asigurându-i că „universitatea suceveană 
dispune de potenţialul necesar pentru a continua 
aceste parteneriate”, considerate esenţiale pentru 
strategia de dezvoltare viitoare.
Preşedintele Consiliul Judeţean Suceava, domnul 
Cătălin Ioan Nechifor, a evocat experienţa perso-
nală de student la USV şi a remarcat amploarea 
dezvoltării universităţii sucevene, accentuând spe-
cificitatea şi potenţialul performant al USV. De ase-
menea, intervenţia sa a arătat disponibilitatea Con-
siliului Judeţean Suceava de a susţine parteneriatul 
cu USV în sensul sprijinirii procesului de dezvol-
tare.
Prefectul judeţului Suceava, domnul Florin Sine-
scu, a amintit propria experienţă de student suce-
vean şi a remarcat poziţia pe care o are USV în spa-
ţiul universitar românesc.
Primarul Ion Lungu a evocat parteneriatele multi-
ple deschise cu USV şi a accentuat disponibilitatea 
instituţiei pe care o reprezintă în ceea ce priveşte 
susţinerea demersurilor de dezvoltare prin coo-

perare constantă cu universitatea. Edilul oraşului 
a recunoscut calitatea USV de emblemă reprezen-
tativă pentru municipiul Suceava şi a transmis fe-
licitări şi încurajări tuturor studenţilor şi cadrelor 
didactice.
Profesorul Mihai Covaşă a prezentat legătura emo-
ţională care l-a determinat să aleagă Suceava fiind 
un centru în care să dezvolte noi oportunităţi de 
studiu şi profesionalizare în domeniul sănătăţii şi 
a arătat că doreşte împlinirea visului de a transfor-
ma această instituţie într-un centru de învăţământ 
şi cercetare unic în zona Moldovei, şi de a face real 
acest vis împreună cu toţi membrii comunităţii 
academice.
Dragoş Cojocariu, studentul senator, a expus per-
spectiva studenţilor la acest nou început, remar-
când oportunităţile deschise pentru tinerii care 
studiază la Suceava, precum şi dorinţa de implica-
re a studenţilor în procesul continuu de creştere şi 
dezvoltare pe care îl trăieşte USV.
1 octombrie 2012 a întâlnit gândul bun şi emoţia 
pozitivă care au sădit speranţe frumoase privind 
posibilităţile universităţii sucevene de a fi un me-
diu competitiv şi performant, hrănitor şi securi-
zant pentru toţi cei care învaţă, cresc şi se dezvol-
tă în USV.
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Departamentul de Sănăta-
te şi Dezvoltare Umană din 
cadrul Universităţii „Ştefan 
cel Mare” din Suceava oferă 
începând cu anul universi-
tar 2012 - 2013 două progra-
me noi de studii în dome-
niul SĂNĂTATE: Nutriţie 
şi dietetică şi Balneofizioki-
netoterapie şi recuperare.
Departamentul nou cre-
at în USV vine în ajuto-
rul comunităţii şi răspunde 
unor nevoi critice de edu-
care, prevenire şi tratament 

al afecţiunilor de nutriţie şi metabolism, precum 
obezitatea, diabetul, bolile tubului digestiv, cât şi de 
recuperare şi tratament al pacienţilor, în partene-
riat cu instituţii medicale şi companii din mediul 
de afaceri local. Tratatul de la Maastricht a recu-
noscut explicit rolul Uniunii Europene în promo-
varea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor. Odată 
cu prevederile Tratatului de la Amsterdam şi nu-
mirea Comisariatului European pentru Sănătate şi 
Protecţia Consumatorului, a fost pusă în eviden-
ţă importanţa agendei de sănătate europeană. În 
acest context conceptual, nutriţioniştii reprezintă 
un partener semnificativ în realizarea acestei agen-
de. Se impune, astfel, introducerea şi în România 
a unui sistem de pregătire a nutriţioniştilor/ diete-
ticienilor. Scopul programului de studii Nutriţie şi 
Dietetică este de a forma specialişti cu calificare su-
perioară în servicii de sănătate. Specialiştii instruiţi 
în cadrul acestui program se vor adresa atât popu-
laţiei sănătoase (rolul profilaxiei fiind unanim re-
cunoscut, cât şi consecinţele acesteia pe plan social 
şi economic), cât şi celei bolnave (specialistul nutri-
ţionist având un rol important, care este comple-
mentar celui de medic sau farmacist). Specialistul 
format va avea un aport esenţial în asigurarea ca-
lităţii alimentului, în acţiunea de profilaxie a unor 
boli ale societăţii moderne a căror incidenţă a cres-
cut îngrijorător, în directă relaţie cu modul de ali-
mentaţie şi stilul de viaţă.
Absolvenţii acestui nou program de studii vor pu-
tea lucra în multiple instituţii cu diferite profiluri: 
unităţi de cercetare şi învăţământ, spitale sau po-
liclinici de stat şi particulare, alături de medicii 
de familie, în armată, în cluburi sportive private, 
centre de sănătate şi recuperare, centre de îngriji-
re paliativă, staţiuni balneoclimaterice, organizaţii 
non-guvernamentale, centre SPA şi de cosmetică, 
companii şi firme interesate de aceste proceduri, la 
domiciliul pacienţilor etc. În condiţiile amelioră-
rii perspectivelor economice în asigurarea asisten-

ţei medicale a populaţiei se impune dezvoltarea şi 
cunoaşterea principiilor, precum şi implementarea 
instituţională a recuperării medicale la nivelul tu-
turor specialităţilor medicale. Cea de a treia medi-
cină, medicina de recuperare, se va apropia treptat 
de standardele europene concomitent cu medicina 
profilactică şi cea curativă. Dar, o legislaţie mai ge-
neroasă, chiar pe baza unor investiţii private nece-
sită şi un personal medical  calificat corespunzător. 
În acest context, programul de studii Balneofizio-
kinetoterapie şi recuperare este deosebit de atractiv, 
fiind intens cerut pe piaţa muncii, pe plan intern 
şi european, în instituţii medicale, baze de trata-
ment şi recuperare din policlinici şi spitale, în sta-
ţiuni balneoclimaterice, cabinete şi servicii private 
de refacere şi recuperare, în instituţii de ocrotire şi 
asistenţă socială.
Obiectivele programului sunt realizarea unei pre-
gătiri a studenţilor la standardele europene în do-
meniu, asigurarea unui echilibru între pregătirea 
teoretică de specialitate şi pregătirea practico-apli-
cativă, dezvoltarea unor direcţii ale cercetării ştiin-
ţifice în conexiune cu cerinţele locale şi naţionale, 
iniţierea unor colaborări academice, prin proiecte 
comune de cercetare, schimburi de studenţi şi ca-
dre didactice cu universităţi din ţară şi străinătate. 
După absolvire, licenţiaţii USV pot lucra în institu-
ţii medicale, clinici private, baze de tratament din 
cadrul spitalelor şi policlinicilor, centre de recupe-
rare,  hospice (centre de îngrijire pe termen lung), 
staţiuni balneoclimaterice, cabinete private de refa-
cere şi recuperare, instituţii de protecţie şi asisten-
ţă socială, cluburi sportive, consultanţă în proiecte 
ce implică protocoale clinice sau intervenţii clinice, 
laboratoare de cercetare, industria echipamente-
lor şi aparaturii de recuperare, colegii, universităţi, 
şcoli de sănătate, Ministerul Sănătăţii.
Pe plan intern, Departamentul de Sănătate şi Dez-
voltare Umană din cadrul Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava are deja relaţii de colaborare cu 
facultăţi de medicină din Iaşi, Timişoara, Bucu-
reşti şi Cluj-Napoca. Pe plan ştiinţific, rezultatele 
acestor colaborări s-au concretizat prin elaborarea 
de studii în cadrul contractelor de cercetare ştiin-
ţifică, editarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice. 
Toate cadrele didactice sunt atestate şi titularizate 
conform normelor legale în vigoare. 
Facilităţile oferite de USV la admiterea din acest 
an au stârnit interesul absolvenţilor: 12 locuri fără 
taxă la fiecare program şi reducere de 50% a taxei 
de studii pentru primele 5 locuri la învăţământ cu 
taxă. Astfel, la prima sesiune de admitere din acest 
an toate cele 60 de locuri scoase la concurs au fost 
ocupate. 

Departamentul de Sănătate 

şi Dezvoltare Umană – DSDU
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Deschiderea celui de-al 50-lea an universitar 
a fost însoţită de câteva concerte care au avut loc 
în Campusul USV: Smiley, Odyssey, Icarus, Tesla 
System şi Okra. 

1 Octombrie 2012

Evenimente



octombrie 2012  /  info USV  /  7



8  /  info USV  /  octombrie 2012

Evenimente

TAG  - Armonii  cromatice 

Universitatea „Ştefan cel Mare” 
Suceava şi Asociaţia de Artă 
„N icolae Tonitza” (TAG-Tonitza 
Art Group) au organizat la gale-
ria de artă din foaierul Audito-
riumul „Joseph Schmidt” verni-
sajul expoziţiei de pictură sub 
genericul „Armonii  cromatice”.

Cele două expozante, dr. Ioana 
Cezara Poiată şi prof. Cristina 
Hreamătă Macoveiciuc, au pre-
zentat publicului un număr de 
33 de  lucrări în ulei. Genul artis-
tic predominant a fost peisajul, 
urmat de naturi statice şi flori 
decorative.
Realizate în perioada anilor 
2008-2012, lucrările Ioanei Poia-
tă se caracterizează printr-o pată 
plată de culoare cu tente diviza-
te de factură impresionistă. Dacă 
lucrările de început (2008, 2009) 
sunt caracterizate de o cromatică 
în care paleta nu este clar contu-
rată, iar culoarea este uşor con-
taminată de griuri, după 2010 lu-
mina şi umbra sunt clare, tuşele 
de culoare sunt din ce în ce mai 
colorate. 
Cristina Hreamătă Macoveciuc, 
membră a TAG din primăvara 
anului 2012, practică o pictură 
total diferită de stilul Ioanei Po-
iată. O pictură aparte,  realizată 
numai în cuţit de paletă, pictu-
ră în care linia nu este continuă 
ci construită, prin aplicarea unor 
straturi succesive de pastă. Stilul 
ar putea fi asociat lui Hans Har-
tung, dar nu aplicat pe suprafe-
ţe mari cât, mai degrabă, pe zone 
minuscule de spaţiu. Obiectul 
plastic radiază o lumină apar-
te. Probabil este o lumină speci-
al construită în atelier pentru a 
evidenţia mai bine forma obiec-
tului.

În ceea ce priveşte peisajul Cris-
tinei Hreamătă Macoveiciuc 
(doar o singură lucrare),  s-a re-
marcat lucrarea Equinox, care 
ilustrează un ochi de pădure în 
care lumina sparge umbra prin 
tente verzui crude şi dure. Inedi-
te ca prezentare sunt şi buchete-
le de bujori şi maci, realizate pe 
suprafeţe de diferite dimensiuni. 
Puzzle-ul format astfel generea-
ză un spaţiu plastic multiplu în 
care planurile se taie şi se inter-
sectează în adâncimi cromatice 
delicate.
Peisajele Ioanei  Poiată sunt o se-
lecţie din lucrările realizate în 
cele două tabere de la Balcic, o 
urbe deosebit de romantică. O 
localitate miniaturală, frumoa-
să, o Mecca a pictorilor români 
de ieri şi de azi, un spaţiu de in-
trospecţie neepuizat încă.
Expoziţia  a  fost cu vânzare şi a 
beneficiat de un catalog de buzu-
nar, o prezentare a lucrărilor rea-
lizate de cele două artiste sub egi-
da TAG.
Prezenţa la vernisaj a prof. Du-
mitru Rusu, mentorul şi îndru-
mătorul de suflet al celor două 
artiste a constituit o surpriză şi 
un moment emoţionant. 
Expoziţia s-a desfăşurat sub co-
ordonarea doamnei drd. artist 
vizual ing. Ana-Maria Ovadiuc,  
Preşedinte TAG.

www.tag.usv.ro

2 - 31 Octombrie 2012
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Primul an de Radio USV

Radio USV este unul dintre 
cele mai frumoase proiecte ale 
Un iversităţii din Suceava, este 
proaspăt, dinamic şi on-line. 
Este acolo unde stă toată lumea 
– pe net. 
Radio USV a împlinit un an de 
emisie, un an în care echipa re-
dacţională, coordonată de jurna-
lista Alina Mihăescu, a încercat 
să servească atât studenţilor cât 
şi profesorilor, un an în care s-a 
străduit să le câştige încrederea 
dar şi simpatia. 
Anul trecut Radio USV a por-

nit la drum cu o echipă de stu-
denţi, mult entuziasm şi o inves-
tiţie importantă: un studio de 
radio „ca la carte”. Anul acesta 
are în plus experienţă, o echipă 
înnoită şi întărită şi satisfacţia 
că studenţii care au plecat de la 
Radio USV au avut deja de câşti-
gat din această experienţă. Îi sa-
lutăm pe Oana Netbai, Bogdan 
Pa m parău, Eduard Bogdan şi 
A lexandru Divisevici, foşti stu-
denţi ai Universităţii „Ştefan cel 
Mare” şi oameni de bază ai echi-
pei redacţionale. Le urăm suc-
cess, oriunde s-ar afla.
Noua echipă a Radio USV este 
formată din studenţii Iulia 
 Sî r g hi, Mihaela Brăteanu, Alina 
Butnaru, Alexandru Bohariuc, 
B ogdan Aluculesei, Alexandru 
Stan şi Ovidiu Stafie. 
La radio nu se face prezenţa, nu 
se dă examen, nu se adună cre-
dite şi nimeni nu are restanţe. 
Doar responsabilităţi şi satisfac-
ţii. Redactorii Radio USV vin 
aici pentru o experienţă reală pe 
care o înţeleg şi o apreciază ca 
atare.
Radio USV are o grilă comple-

tă, axată pe viaţa din universitate 
şi pe  educaţie, în general. Radio 
USV colaborează cu Radio Fra-
nc e Internationale, un post de 
radio de notorietate care a fost 
de acord să i se retransmită une-
le jurnale de ştiri şi emisiuni, şi 
astfel, să-şi asocieze numele cu 
Radio USV. Studenţii suceveni 
produc 17 emisiuni proprii şi co-
laborează cu succes cu cel mai 
longeviv post de radio local, Ra-
dio Top Suceava. 
Radio USV este postul de radio 
on-line al Universităţii „Ştefan 
cel Mare” şi o platformă de co-
municare on-line. Este principa-
lul furnizor de informaţii şi in-
strument de comunicare în USV.
Pentru existenţa Radio USV me-
rită mulţumiri Serviciul de Co-
municaţii şi Tehnologii Infor-
maţionale, care asigură logistica 
şi buna funcţionare a postului 
de Radio, Rectoratul, precum 
şi Serviciul Relaţii Publice, Co-
municare şi Imagine, coordo-
nat de profesorul univ. dr. Ştefan 
P URICI, prorector responsabil 
cu Imaginea universităţii, Relaţii 
Internaţionale şi Dezvoltare Eu-
ropeană, şi nu în ultimul rând, 
pentru idee, iniţiatorul aces-
tui proiect, profesorul universi-
tar dr. ing. Adrian GRAUR, fost 
rector al Universităţii „Ştefan cel 
Mare” şi profesorul univ. dr. ing 
Mihai DIMIAN, prorector cu 
activitatea ştiinţifică.
Studioul Radio USV se află în 
corpul F al USV. 

www.radio.usv.ro

3 Octombrie 2012
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Conferinţa anuală de acţionări 
electrice - CNAE, ediţia XVI

Iniţiată acum 40 de ani la Iaşi de 
către Profesorul universitar Ni-
colae BOŢAN, manifestarea a 
fost reluată în 1980, după o pau-
ză de 8 ani, când echipa Univer-
sităţii Tehnice din Cluj-Napo-
ca, sub conducerea Profesorului 
Universitar Arpad KELEMEN, 
a redat inginerilor români opor-
tunităţile de dezvoltare profesio-
nală oferite de CNAE. După o a 
doua pauză (1992-1998), echipa 
de la Craiova a reaprins „torţa” 
CNAE care, conform tradiţiei, 
se desfăşoară din doi în doi ani 
într-un alt centru universitar: 
Craiova - 1998, Iaşi - 2000, Ga-
laţi - 2002, Cluj Napoca - 2004, 
Ploieşti - 2006, Timişoara - 2008, 
Craiova - 2010, Suceava - 2012. 
Astăzi, CNAE a devenit unul 
dintre reperele identitare de 
marcă pentru comunitatea ingi-
nerilor din România, fiind o car-
te de vizită importantă pentru 
domeniul acţionărilor electrice.
CNAE 2012 găseşte comunita-
tea inginerilor universitari suce-
veni într-o postură incontestabi-
lă de lider naţional la numărul 
de brevete de invenţie obţinu-
te în România şi în străinătate 
în perioada 2007-2012, colecti-
vul condus de profesorul univer-
sitar Dorel CERNOMAZU fi-
ind unul din cele mai valoroase 
la nivel naţional, dar şi interna-
ţional. Reamintim faptul că, în 
topul universităţilor naţionale, 
Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava ocupă locul I cu un 
total de 90 de brevete acordate şi 
publicate în ultimii 5 ani, în timp 
ce ocupanta locului secund însu-
mează 18 brevete.
Anul acesta tematica dezbateri-
lor de la Suceava s-a axat pe 6 arii 
de interes: Maşini electrice pen-

tru acţionări, Convertoare elec-
trice în acţionări, Autovehicule 
electrice şi compatibilitate elec-
tromagnetică, Controlul digital 
al acţionărilor electrice, Modela-
rea şi simularea acţionărilor elec-
trice, Energetica sistemelor de ac-
ţionare electrică. 
În programul conferinţei au fi-
gurat 115 autori din România 
(Academia Tehnică Militară 
Bucureşti, Universitatea Tehni-
că „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 
Universitatea Politehnica din Ti-
mişoara, Universitatea „Dună-
rea de Jos” din Galaţi, Universi-
tatea din Craiova, Universitatea 
„Eftimiu Murgu” din Reşiţa, 
Universitatea Tehnică din Cluj 
Napoca, Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava, Univer-

sitatea Transilvania din Braşov) 
şi din străinătate: Franţa, Grecia, 
Danemarca, China, Germania şi 
Republica Moldova.
Lucrările acceptate şi susţinute 
în cadrul conferinţei vor fi pu-
blicate în volumul propriu şi în 
Buletinul AGIR - revistă de cate-
gorie B+ (CNCSIS).  Cele mai va-
loroase lucrări vor fi publicate în 
revista USV Advances in Electri-
cal and Computer Engineering, 
de categorie A (ISI)–CNCSIS, 
prima revistă din România care 
a fost indexată la nivel internaţio-
nal de Thomson Reuters Web of 
Knowledge.
Echipa de organizare a CNAE 
2012 a fost coordonată de prof. 
univ. dr. ing. Adrian GRAUR, în 
calitate de preşedinte.

4 - 5 Octombrie 2012

Evenimente
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Evenimente

Profesorul Mircea MARTIN 
la USV

Sub egida Întîlnirilor Facultăţii 
de Litere şi Ştiinţe ale Comunică-
rii, profesorul Mircea  MARTIN 
a susţinut conferinţa cu titlul  U n 
manifest al modernismului ro-
mânesc. Autorul unor cărţi fun-
damentale de critică literară, 
Mircea Martin este, în aceeaşi 
măsură, un creator. Nu numai 
în sensul instituirii unui discurs 
critic inconfundabil, ci şi în ace-
la al creării de instituţii cultu-
rale. În locul turnului de fildeş 
al cercetătorului izolat în lumea 
ideilor abstracte, Mircea Martin 
a creat nu numai discipoli, ci şi 
edituri, colecţii de carte, cena-
cluri, ediţii. Ultima dintre ele, 
concretizată în primul volum al 
operei lui B. Fundoianu, este nu 
numai un eveniment, nu numai 
un model, ci şi o operă care te 

înfiorează prin perfecţiune, ri-
goare, echilibru şi pasiune. De 
ani de zile preşedinte al juriului 
care acordă, la Botoşani, în fie-
care 15 ianuarie, premiul Opera 
 Omnia unui mare poet român, 
 Mircea Martin girează cu pre-
zenţa sa forţa vie a literaturii ro-
mâne. Cuvintele cu care prezintă 
pe fiecare dintre poeţi sînt verita-
bile pagini de creaţie critică, de o 
amplitudine ideatică exemplară. 
Criticul coboară în cetate pen-
tru a-i reda demnitatea. În fapt, 
Mircea Martin este una dintre 
puţinele voci de azi care fac din 
cultura româna o cultură euro-
peană. Evenimentul a fost coor-
donat de prof. univ. dr. Mircea 
DI ACONU, Prorector cu activi-
tatea didactică şi asigurarea ca-
lităţii. 

5 Octombrie 2012

Film românesc la USV

Caravana „Despre Oameni şi 
Melci” a ajuns la USV prin in-
termediul parteneriatului dintre 
USV şi Asociaţia pentru Promo-
varea Filmului Românesc, cu cel 
mai nou film al regizorului Tu-
dor Giurgiu, cu o distribuţie in-
ternaţională care îi include pe 
actorii Andi Vasluianu, Monica 
Bârlădeanu, Dorel Vişan, Jean 
François Stévenin şi Robinson  
Stévenin. Campania de lansare 
a comediei şi-a propus în mod 
clar să readucă publicul aproa-
pe de filmul românesc, de acto-
rii săi excepţionali, prin interme-
diul unei poveşti care deopotrivă 
emoţionează şi binedispune. 

Răspunsul excelent primit din 
partea publicului la cele 3 pro-
iecţii de avanpremieră ale filmu-
lui la Cluj şi Sibiu în cadrul Fes-
tivalului Internaţional de Film 
Transilvania (TIFF) a determi-
nat lansarea uneia dintre cele 
mai ample campanii de presă şi 
promovare pentru o premieră ci-
nematografică din România.
Universitatea „Ştefan cel Mare” 
a sprijinit acest ambiţios proiect 
cultural care vizează revenirea 
la starea de normalitate a cine-
matografiei româneşti şi promo-
varea creaţiilor autohtone. Pro-
iecţiile filmului au avut loc în 
Auditoriumul „Joseph Schmidt” 
şi s-au bucurat de o largă audi-
enţă.

5 - 7 Octombrie 2012
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Evenimente

Editura Lumen solicită tri-
miterea de articole pentru nu-
mărul din decembrie al  Revis-
tei  Româneşti pentru Educaţie 
 Multidimensională. 
Revista Românească pentru 
Educaţie Multidimensională este 
în plină dezvoltare în domeniul 
educaţiei şi are drept scop pro-
movarea noilor perspective mul-
tidisciplinare şi transdisciplina-

re, atât în ceea ce priveşte teoriile 
asupra educaţiei copiilor şi/ sau 
a educaţiei adulţilor, a metodo-
logiei educaţionale, şi dimensi-
unea specială privind educaţia 
continuă şi de acţiune socială 
prin strategii educaţionale.
Revista este indexată în baze de 
date internaţionale precum In-
dex Copernicus, Ideas. RePeC, 
EconPapers, Socionet,  Ulrich,   

Pro Quest, Cabbel, SSRN, 
Appreciative Inquiry Commons, 
Journalseek, Scipio, EBSCO. 

Mai multe detalii găsiţi pe site-ul 
editurii Lumen. 

www.edituralumen.ro
www.revistaromaneasca.ro

APEL

ANUNŢ Burse ale Serviciului German 
de Schimb Academic (DAAD) 
pentru studiu şi cercetare în 
Germania

Serviciul German de Schimb 
Academic (DAAD) oferă pentru 
anul universitar 2013-2014 bur-
se pentru şcoli de vară/cursuri 
de limbă, pentru studii de mas-
terat şi stagii de cercetare în ca-
drul universităţilor din Germania. 
Pentru programe de masterat şi 
stagii de cercetare se poate apli-

ca şi în limba engleză. Informaţii 
detaliate referitoare la condiţiile 
de aplicare, actele necesare şi ser-
viciile incluse obţineţi pe pagina 
www.daad.ro.
DAAD (Deutscher Akademis-
cher Austauschdienst – Serviciul 
German de Schimb Academic) 
este cea mai mare organizaţie 
pe plan mondial care sprijină 
schimbul internaţional de stu-
denţi şi cercetători. Este o orga-
nizaţie fondată de instituţiile de 
învăţământ superior din Ger-

mania, cu sediul central la Bonn. 
DAAD  organizează şi finanţea-
ză schimbul de studenţi şi cerce-
tători, intermediază cadre didac-
tice universitare şi lectori, oferă 
informaţii despre Germania ca 
loc de studiu şi cercetare şi spri-
jină procesul de internaţionali-
zare a instituţiilor de învăţământ 
superior germane.

www.daad.ro

Se întâmplă la USV

Echipa redacţională a emisiunii 
TV a fost prezentă la ceremoniile 
de deschidere a anului universi-
tar la Facultatea de Litere şi Ştiin-
ţe ale Comunicării, Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport şi la Fa-
cultatea de Inginerie Electrică şi 
Ştiinţa Calculatoarelor.
La rubrica VOX, studenţii au fost 

întrebaţi dacă au auzit de con-
certul inaugural de la USV, dar şi 
dacă vor participa la acesta. S-a 
concluzionat că majoritatea stu-
denţilor erau la curent atât cu 
spectacolul, cât şi cu invitaţii, ca 
urmare a bunei coordonări a ac-
ţiunilor de promovare a eveni-
mentelor. 
Tradiţionala rubrică Omul săp-
tămânii a fost diferită de cea cu 

care erau obişnuiţi telespecta-
torii. A fost prezentat, succint, 
spectacolul susţinut de trupele 
invitate, printre care Okra, Ica-
rus, Odyssey şi, surpriza serii, 
Smiley. Nu a lipsit mesajul dom-
nului rector, prof. univ. dr. ing. 
Valentin Popa.

8 Octombrie 2012
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Ziua Naţională a Regatului 
Spaniei - Ziua Hispanităţii

12 octombrie este o zi istorică 
pentru lumea întreagă. În aceas-
tă zi omenirea se întregeşte. Este 
ziua descoperirii Americii de că-
tre Cristofor Columb, o desco-
perire făcută de europeni pentru 
europeni. În acest an festivităţi-
le  Zilei  Naţionale a Regatului 
Spaniei, organizate de către Am-
basada Spaniei  în România,  au 
început pe 10 octombrie 2012 la 
Ateneul Român din Bucureşti, 
în prezenţa Ambasadorului Spa-
niei acreditat în România şi Re-
publica Moldova,  Excelenţa Sa, 
Dl. Estanislao de GRANDES 
PASCUAL. 
Lectoratul Spaniol de la  Faculta-
tea de Litere si Ştiinţe ale Comu-
nicării din cadrul  USV a sărbă-
torit El Día de la Hispanidad.  
Evenimentul a debutat cu con-
cursul „El Mundo Hispano” la 
care au participat 40 de concu-
renţi grupaţi în opt echipaje: 
două echipaje de la Colegiul Na-
ţional „Ştefan cel Mare” din Su-
ceava, două de la Colegiul Naţi-
onal „Petru Rareş” din Suceava 
şi  câte un echipaj din anul I RS, 
anul II RS, anul II CRP, anul III 
CRP.  
Pe lângă notiunile teoretice tes-
tate, participanţii au avut şi o 
probă  de redare artistică a unei 
teme selectate. Jurizarea aces-
tei probe a fost făcută de artistul 
plastic Carmel Georgescu.  
Manifestările au continuat în 
Holul de expoziţii din USV, Corp 
A, etaj. I, cu expoziţia de pictură  
a artistului Carmel Georgescu, 
prezentată de conf. univ. dr. Sa-
bina FÎNARU, expoziţie deschi-
să publicului iubitor de formă şi 
culoare. 
Alături de culoare, a fost muzi-
ca şi dansul. Elevul Eugen Tobos, 
elev în clasa a XII-a la Colegiul 
de Arta „Ciprian Porumbescu” 
din Suceava, a susţinut un reci-
tal de chitară clasică;  Mădălina 
Ignat, studentă în anul II la RS, a 
interpretat câteva piese din mu-

zica hispană, iar perechile for-
mate din Mihaela Hurjui (stu-
dentă în anul II RS) şi Alexandru 
Nuţescu (student în anul II CPR) 
şi cei doi dansatori de la Clubul 
Boom Dance, Suceava au conso-
lidat „dialogul” dintre culoare, 
muzică şi dans. 
Un moment plin de rafinament 
şi eleganţă a fost oferit publicu-
lui prezent  de către  elevii de la 
Colegiul Naţional „Ştefan cel 
Mare”, îndrumaţi de profesoara 
Anda Perju, printr-o paradă de 
costume de inspiraţie andaluză. 
Participanţii şi invitaţii au avut  
parte de  tortilla şi sangría, jamón 
şi Cubata, muzică şi dans. O fies-
ta de neuitat, pentru care Lecto-
ratul Spaniol mulţumeşte tutu-
ror studenţilor care au participat 
şi care s-au mobilizat, în timp re-
cord,  pentru buna desfăşurare a 
întregii zile.
A la próxima, ¡Olé!

12 Octombrie 2012
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USV la Târgul de Turism al Bucovinei

Clubul de turism VOIAJ din 
USV a participat la a II-a ediţie a 
Târgului de Turism al Bucovinei, 
eveniment organizat de Consi-
liul Judeţean Suceava alături de 
Camera de Comerţ şi Industrie 
Suceava,  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului şi Pre-
fectura Judeţului, cu scopul de a 
valorifica şi promova potenţialul 
turistic al Bucovinei.
Împreună cu membrii Ordinu-
lui Voluntarilor, Clubul de tu-
rism VOIAJ a pus la dispoziţia 

vizitatorilor standul cu materi-
ale de promovare, cărţi, reviste 
având profil turistic şi nu numai. 
De asemenea, această acţiune a 
avut ca scop promovarea Uni-
versităţii „Ştefan cel Mare” şi im-
plicit a ofertelor educaţionale ale 
tuturor facultăţilor din cadrul 
universităţii. Pe parcursul aces-
tui eveniment a avut loc şi o se-
rie de seminarii şi conferinţe pe 
diverse teme de interes din sec-
torul turistic, în cadrul celei de-a 
II-a ediţii a FORUMULUI RE-
GIONAL ÎN TURISM. În cadrul 
acestor seminarii,  Gabriel Buciac, 

preşedinte, şi Mihai  Costea, vice-
preşedintele Clublui de turism 
Voiaj, au susţinut o prezentare cu 
tema „Clubul de turism VOIAJ – 
locul practicii în turism”.
Tot în cadrul târgului a fost or-
ganizat un INFOTOUR în ţinu-
tul bucovinean cu scopul de a 
consolida relaţiile de afaceri şi de 
a dezvolta noi strategii şi parte-
neriate pentru 2013, care să im-
pulsioneze semnificativ turismul 
în Bucovina.

12 - 14 Octombrie 2012
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Implementare proiect VIA

Proiectul „VIA-Vocaţie, Intere-
se, Autocunoaştere şi dezvolta-
re, drumul către succesul pro-
fesional”,  al cărui manager este 
dr. psih. Doru DIMA, constituie 
un bun exemplu de bună practi-
că pentru îndeplinirea obiective-
lor propuse. Pornind de la obiec-
tivul general care viza asigurarea 
premiselor pentru tranziţia stu-
denţilor şi elevilor spre nivele su-
perioare de educaţie sau pentru 
piaţa muncii, s-a trecut la obiec-
tive specifice şi la obţinerea unor 
rezultate concludente. 
Dintre rezultate, sunt de remarcat:
• baza de date cu peste 500 de 
profesiograme;
• sistemul informatic on-line de 
evaluare a profilelor psihologice 
vocaţionale, unic la nivel mondial;
• peste 48 de instituţii selectate şi 
mai mult de 200 de persoane in-
struite;
• o lista cu profesiile căutate până 
în 2020.

Din Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava au fost selec-
taţi consilieri vocaţionali în ca-
drul acestui proiect următoarele 
cadre didactice:
• Conferenţiar Daniela Alexandra 
POPESCU;
• Conferenţiar Liviu Gheorghe 
POPESCU;
• Asistent Elena BUJOREAN;
• Şef lucrări Liviu NICHIFOREL.
În această fază a proiectului con-
silierii vocaţionali au constituit 

grupuri ţintă de 25 de studenţi, 
urmând ca în faza următoare 
studenţilor să le fie realizat pro-
filul psihologic vocaţional.
Valoarea totală eligibilă a pro-
iectului este de 10.303.021,80 lei, 
din care 8.599.622,41 lei vin 
de la Fondul Social European, 
1.188.247,39 lei de la  Bugetul na-
ţional şi 515.152,00 lei  prin con-
tribuţie proprie.

www.via-consiliere.ro

15 Octombrie 2012
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Se întâmplă la USV

Această ediţie a avut ca temă 
principală colaborarea Univer-
sităţii „Ştefan cel Mare” din Su-
ceava cu alte universităţi euro-
pene, în cadrul programului de 
mobilitate Erasmus. Invitatul 
emisiunii a fost doamna inginer 
Carmen SOCIU, secretar al Ser-
viciului de Afaceri Europene din 

USV. S-a discutat despre princi-
palii parteneri ai USV, s-au ofe-
rit informaţii despre programul 
Erasmus în sine şi s-a realizat 
un bilanţ al studenţilor suceveni 
care au plecat în străinătate, dar 
şi al celor străini veniţi la USV. 
Rubrica VOX a tratat acelaşi su-
biect, studenţii fiind întrebaţi 
dacă au auzit de programul de 
mobilitate Erasmus, dacă au pri-
eteni care au obţinut una dintre 
bursele oferite de acesta sau daca 
au fost chiar ei înşişi beneficiarii 
acestui proiect. Aşa cum era de 
aşteptat, studenţii USV cunoş-
teau acest program şi au împăr-
tăşit din experienţele lor sau ale 
prietenilor. Mai puţin informaţi 
au fost „bobocii”, care nu au ra-
tat şansa de a se adresa Serviciu-
lui de Afaceri Europene pentru a 
fi puşi în temă. 
Rubrica Omul săptămânii l-a 

avut ca invitat pe domnul conf. 
univ. dr. ing. Leon MANDICI, 
profesor la Departamentul de 
Electrotehnică al Facultăţii de 
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Cal-
culatoarelor,  care a făcut o pre-
zentare a Conferinţei Naţionale 
de Acţionări Electrice, desfăşu-
rată la USV.
Finalul emisiunii a fost dedicat 
evenimentului intitulat El dia de 
la Hispanidad – Ziua Hispani-
tăţii, zi celebrată cu fast la USV 
prin dansuri flamenco, prezen-
tări de ţinute cu specific spaniol 
şi, nu în ultimul rând, degustări 
de produse din gastronomia ibe-
rică.

15 Octombrie 2012

Evenimente

Ziua Mondială a Alimentaţiei

Facultatea de Inginerie Alimen-
tară şi Compania Five Conti-
nents Group au sărbătorit Ziua 
Mondială a Alimentaţiei şi Ziua 
Naţională a Asociaţiei Specialiş-

tilor de Industrie Alimentară din 
România, prin organizarea con-
ferinţei „Lapte şi produse lacta-
te de cinci stele pentru sănătatea 
familiei tale”. 
În fiecare an, la 16 octombrie, 
Organizaţia Naţiunilor Unite 
pentru Agricultură şi Alimenta-
ţie (FAO) celebrează Ziua Mon-
dială a Alimentaţiei în onoarea 
datei  fondării acesteia în anul 
1945. Începând cu acest an, ziua 
de 16 octombrie reprezintă şi 
Ziua Naţională a Asociaţiei Spe-
cialiştilor de Industrie Alimen-
tară din România. Scopul Zilei 
Mondiale a Alimentaţiei, procla-
mată în 1979 de către Conferin-
ţa Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pentru Agricultură şi Alimenta-
ţie, este să avertizeze opinia pu-
blică asupra importanţei hranei, 
condiţie a supravieţuirii şi bu-
năstării omului, o nevoie umană 

fundamentală, şi să întărească 
solidaritatea în lupta împotriva 
foametei, malnutriţiei şi sărăciei.
O companie care pledează pen-
tru o alimentaţie sănătoasă este 
şi Compania Five Continents 
Group, o companie consacra-
tă în industria procesării lapte-
lui din România, ca producător 
de brânzeturi şi produse lactate 
proaspete, 100% naturale, obţi-
nute în cadrul  unui proces teh-
nologic modern, în conformitate 
cu standardele naţionale şi euro-
pene de calitate şi siguranţă ali-
mentară.
La eveniment au participat echi-
pa managerială a Companiei 
Five Continents Group, studenţi 
şi cadre didactice ale Facultăţii 
de Inginerie Alimentară, pre-
cum şi alţi invitaţi. 

16 Octombrie 2012
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Preselecţie 
Balul Bobocilor

Auditoriumul „Joseph Schmidt” 
a găzduit preselecţia pentru Ba-
lul Bobocilor din USV.
Anul acesta Balul Bobocilor este 
organizat de Asociaţia Studen-
ţilor din Universitatea „Ştefan cel 
Mare” (ASUS). La preselecţie s-au 
înscris 34 de „boboci”, din care 
au fost selectaţi 20 ce vor concu-
ra pentru titlul de Miss şi Mister 
Boboc.
Au participat ca membri în ju-
riu conf. univ. dr. Aurora-Adi-
na COLOMEISCHI, Director al 
Serviciului Relaţii Publice, Co-
municare şi Imagine, prof. univ. 
dr. ing. Radu PENTIUC, Director 
al Departamentului de Electro-
tehnică, Facultatea de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa Calculatoare-
lor şi lector dr. Codruţ ŞERBAN, 
Prodecan, Facultatea de Litere şi 
Ştiinţe ale Comunicării. 

Participanţii au fost puşi în situ-
aţia de a răspunde unor întrebari 
referitoare la motivaţia partici-
pării, calităţi personale precum 
şi experienţe relevante din par-
cursul personal, care îi recoman-
dă pentru aceasta experienţă.
Studenţii selectaţi au dovedit 
spontaneitate, capacitate de co-
municare şi autoprezentare, dispo-
nibilitate de a face parte dintr-o 
echipă şi de a răspunde cerinţe-
lor specifice pregătirii evenimen-
tului. Balul Bobocilor va avea loc 
pe data de 22 noiembrie 2012 la 
Casa de Cultură Suceava.

18 Octombrie 2012

Evenimente

Acţiune de împădurire
realizată de studenţii Facultăţii 
de Silvicultură

La invitaţia unor foşti studenţi 
ai Facultăţii de Silvicultură - şef 
de ocol ing. Carmen MIHEŢIU 
şi responsabil de regenerare ing. 
Silvia POPESCU, actualii stu-
denţi ai anilor II, III şi IV din Fa-
cultatea de Silvicultură a USV 
au participat, pe bază de volun-
tariat, la o acţiune de împăduri-
re prin însămânţare cu ghindă a 
unui teren forestier de circa 2 ha 
de pe raza Ocolului silvic Adân-
cata. Cei 63 de studenţi voluntari 
au fost însoţiţi de cadre didactice 
ale Facultăţii de Silvicultură - şef 
de lucrări dr. ing. Cătălina BAR-
BU (titularul aplicaţiilor practi-
ce la disciplina Împăduriri), şef 
de lucrări dr. ing. Alexei SAVIN 
(titularul disciplinei Staţiuni fo-
restiere) şi domnul prodecan 
responsabil cu activitatea stu-
denţească, şef de lucrări dr. ing. 
Gabriel DĂNILĂ.

19 Octombrie 2012



18  /  info USV  /  octombrie 2012

Terenul a fost pregătit în preala-
bil de personalul tehnic al Oco-
lului silvic Adâncata, fiind cu-
răţat de resturi de exploatare şi 
pietre. Materialul forestier de re-
producere, precum şi uneltele fo-
losite în această acţiune au fost 
puse la dispoziţie de Ocolul sil-
vic Adâncata. Ghinda a fost cu-
leasă din zonele cu fructificaţie 
abundentă şi transportată în saci  
la şantierul de împădurire.

Activitatea s-a desfăşurat sub su-
pravegherea personalului teh-
nic al ocolului silvic - şef de ocol 
ing. Carmen Miheţiu, respon-
sabil regenerare ing. Silvia Po-
pescu, ing. Moldovan Constan-
tin şi  tehnicienii Romeo Huianu 
şi Florin Volosciuc, iniţial fiind 
efectuat şi un instructaj referitor 
la modul de lucru. 
Acţiunea a fost benefică atât pen-
tru studenţii participanţi, care au 

aplicat practic metodele parcurse 
teoretic, cât şi pentru Ocolul sil-
vic Adâncata. Zona de pădure 
Feteşti, pe care au fost efectua-
te aceste lucrări, constituie parte 
din suprafaţa Fondului cinegetic 
55 Mitoc, fond de vânătoare ges-
tionat de Universitatea „Ştefan 
cel Mare Suceava”, prin Faculta-
tea de Silvicultură.
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Interdisciplinarity 
in Geoscience in the Carpathian 
Basin

Workshop-ul internaţional „In-
terdisciplinarity in Geoscien-
ce in the Carpathian Basin” 
(IGCB), desfăşurat la USV, a fost 
un proiect finanţat de către UE-
FISCDI, ca urmare a propunerii 
depuse de către lect. dr. Marcel 
MÎNDRESCU de la Departa-
mentul de Geografie din cadrul 
Facultăţii de Istorie şi Geografie.
Această manifestare ştiinţifi-
că a reunit 41 de prezentări ale 
unor cercetători şi universitari 
din 7 ţări – Marea Britanie, Po-
lonia, Slovacia, Ungaria, Cehia, 
Ucraina şi România, participan-
ţii străini reprezentând aproape 

jumătate dintre cercetătorii pre-
zenţi la workshop. Participan-
ţii au provenit din domenii di-
ferite de studiu care se îmbină 
în câmpul geoştiinţelor, dar şi 
din paliere diverse de expertiză, 
unul dintre obiectivele principa-
le ale manifestării fiind crearea 
unei platforme de întâlnire în-
tre tineri cercetători (masteranzi, 
doctoranzi) şi personalităţi ştiin-
ţifice titrate. 
Fiind vorba despre un eveniment 
centrat pe ideea de interdiscipli-
naritate în geoştiinţe cu aplicaţie 
în bazinul carpatic, prezentările 
au provenit din domenii diverse, 
cele mai multe fiind transdisci-
plinare, dând astfel o bază comu-
nă de dialog ştiinţific specialişti-
lor în geografie (geomorfologie, 

hidrologie, GIS, biogeografie), 
biologie (botanică, ecologie, pa-
linologie), geologie (speologie, 
ştiinţa cuaternarului), ştiinţa 
mediului (impact antropic, pale-
omediu), turism etc. Partea apli-
cativă a workshop-ului a constat 
într-o aplicaţie de teren în zona 
montană a Bucovinei.
Contribuţiile cele mai valoroase 
prezentate în cadrul workshop-
ului vor fi publicate sub formă 
de articole în revista Georeview. 
Scientific Annals of „Ştefan cel Mare” 
University. Geography series (www.
georeview.ro) a Departamen-
tului de Geografie, contribuind 
astfel la creşterea nivelului calita-
tiv al acestui jurnal.

19 - 21 Octombrie 2012
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În cadrul manifestării s-a des-
făşurat şi ceremonia de acorda-
re a titlului de Doctor Honoris 
Causa domnului profesor Ian S. 
EVANS de la Universitatea din 
Durham, Marea Britanie, titlu 
conferit ca recunoaştere a meri-
telor sale deosebite în promova-
rea geografiei româneşti, şi, mai 
ales, a celei sucevene, precum şi 
a întregii sale activităţi interna-
ţionale recunoscute în domeniul 
geomorfologiei.
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Masa rotundă 
Evoluţia limbii române 
şi predarea ei în şcoală.

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţi-
ei şi Facultatea de Litere şi Ştiin-
ţe ale Comunicării,  împreună cu 
Biblioteca Universităţii „Ştefan 
cel Mare” din Suceava, au or-
ganizat Masa rotundă cu tema: 
Evoluţia limbii române şi preda-
rea ei în şcoală. Manifestarea a 
avut loc în Sala de lectură a bibli-
otecii universitare din corpul E.
Au participat profesori de la cele 
două facultăţi organizatoare şi 
un număr mare de profesori şi 
învăţatori de la licee şi şcoli din 
judeţ. Discuţiile au fost conduse 
de doamna prof. univ. dr. Rodi-
ca NAGY, Director al   Bibliotecii 
USV.
Cu această ocazie, Biblioteca 
USV a organizat o expoziţie de 
carte de specialitate. Au fost ex-
puse titlurile cele mai reprezen-
tative pentru limba şi literatura 
română dar şi cele mai solicita-
te de către studenţi: dicţionare 
şi enciclopedii, manuale şcolare, 

cărţi de metodica predării limbii 
şi literaturii române, gramatici, 
cărţi de sintaxă şi fonetică. 
De asemenea, au fost expuse şi 
câteva publicaţii periodice din 
colecţiile bibliotecii universitare: 
Analele  Universităţii „Ştefan cel 
Mare” Suceava, seria Filologie, 
Ştiinţe ale Educaţiei, revista Lim-
ba şi Literatura Română, Revis-
ta de Pedagogie. Ţinând cont de 
tema manifestării privind evo-
luţia limbii române, au fost ex-
puse şi câteva dicţionare şi enci-
clopedii editate înainte de 1930 
şi două din cărţile lui Timotei 
Cipariu apărute la Blaj în anul 
1854, respectiv 1866, documen-
tare ce fac parte din Colecţia de 
Carte veche şi rară a Bibliotecii 
Universităţii „Ştefan cel Mare” 
Suceava.
Datorită interesului manifestat 
de utilizatorii bibliotecii, expo-
ziţia a rămas deschisă publicului 
până la data de 31.10.2012.
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Oaspeţi francezi în USV

Universitatea „Ştefan cel Mare” 
a fost gazda unei numeroase de-
legaţii franceze formată din re-
prezentanţi ai  Departamentului 
Mayenne şi ai oraşului Laval. 
Sosiţi la Suceava datorită parte-
neriatului între Consiliul Jude-
ţean Suceava, Primăria Suceava, 
Departamentul Mayenne, Pri-
măria Laval, regiunea Schwa-
ben (Germania) şi regiunea Cer-
năuţi (Ucraina), oaspeţii au fost 
primiţi în Universitate de dom-
nul Rector, profesor univ. dr. ing. 
Valentin Popa, care le-a prezen-
tat sintetic  cele nouă facultăţi şi 
baza materială de care acestea 
dispun. S-a discutat apoi posibi-
litatea unui schimb de studenţi 
între Franţa şi România în ca-

drul parteneriatului  menţionat. 
Concursul organizat anual de 
Facultatea de Inginerie Electri-
că şi Ştiinţa Calculatoarelor a 
stârnit în mod deosebit intere-
sul delegaţiei franceze, care a ce-
rut informaţii despre condiţii-
le de participare. Oaspeţii şi-au 
exprimat  hotărârea de a contri-
bui din punct de vedere financi-
ar la aducerea unui lector fran-
cez la Suceava. După încheierea 
vizitei, oportunitatea instalării la 
Suceava a unui lector care să di-
namizeze colaborarea pe multi-
ple planuri între ţările implicate 
în parteneriat a fost analizată de-
taliat de membrii delegaţiei îm-
preună cu cadrele didactice din 
colectivul de franceză al Depar-
tamentului de limbi şi literaturi 
străine. S-au schiţat, cu aceas-

tă ocazie, şi alte posibile proiec-
te de colaborare între USV şi 
instituţii de învăţământ din De-
partamentul Mayenne şi oraşul 
Laval. Deşi vizita s-a prelungit 
graţie unor dezbateri fructuoa-
se, invitaţii francezi nu au plecat 
fără să viziteze campusul, fiind 
impresionaţi de condiţiile deo-
sebite oferite studenţilor USV. 
Cristophe Brousse, în numele 
Consiliului General al Departa-
mentului Mayenne, şi Francoise 
Marchand, în numele Primăriei 
Laval, şi-au manifestat convin-
gerea că rolul Universităţii „Şte-
fan cel Mare” din Suceava în 
dezvoltarea parteneriatului Su-
ceava-Mayenne-Laval-Schwa-
ben-Cernăuţi poate fi unul de-
terminant.

22 Octombrie 2012

Outstanding Paper Award

Lucrarea „Gestures as Point Clouds: 
A $P Recognizer for User Interfa-
ce Prototypes”, cu  prim autor şef 
lucrări dr. Radu-Daniel VĂTA-

VU, cadru didactic la Facultatea 
de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor din USV, a fost 
distinsă cu „Outstanding Paper 
Award” la 14th ACM Internati-
onal Conference on Multimodal 

Interfaces din California.
Co-autorii  lucrării sunt  pro-
fesorii Lisa ANTHONY de la 
Universitatea Maryland şi Jacob 
WOBBROCK, de la Universita-
tea Washington.

22 - 26 Octombrie 2012
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Festival de Film Rusesc 
KINO+ 2012 - ediţia a II-a

Publicul sucevean a urmărit gra-
tuit timp de o săptămână în ca-
drul Auditorium-ului „Joseph 
Schmidt” creaţii cinematogra-
fice de excepţie ale tinerei gene-
raţii de regizori ruşi, traduse şi 
subtitrate de studenţii Univer-

sităţii din Bucureşti. Proiecţii-
le s-au făcut concomitent la Iaşi, 
Suceava şi Bacău.
Evenimentul se înscrie în cea de 
a doua ediţie a Festivalului de 
film rusesc KINO+, proiect ini-
ţiat de Universitatea din Bucu-
reşti (Departamentul de Filolo-
gie Rusă şi Slavă, Departamentul 
Servicii pentru Studenţi) în par-
teneriat cu  Comunitatea Ruşilor 
Lipoveni din România şi cu Re-
ţeaua de cultură, şi coorganizat 
la Suceava de USV împreună cu 
Consiliul Judeţean Suceava.
Caravana Kino+ s-a aflat în Bu-
cureşti, Brăila, Tulcea, Botoşani, 
Slatina, Constanţa, Slobozia, 
Galaţi, Braşov, Oradea, Buzău, 
Craiova, Piatra-Neamţ, Târgu-
Mureş, Cluj-Napoca, Timişoa-
ra, Iaşi, Suceava şi Bacău şi a ofe-
rit un regal al filmelor ruseşti de 
ultimă generaţie, în premieră pe 
marele ecran din Suceava.
Festivalul naţional de film ru-
sesc Kino+ vine să acopere golul 
creat în urma absenţei din săli-
le româneşti a uneia dintre cele 
mai apreciate cinematografii din 
lume. Spectatorii au evadat din 
cotidian în compania unor eroi 
animaţi de cele mai profunde 
sentimente umane. 

22 octombrie
LAVATORY  LOVESTORY (2006)
– film de animaţie de scurt-me-
traj, regia Konstantin Bron-
zit (nominalizat în 2009 la Os-
car pentru „Cel mai bun film 
 străin”)
ULTIMUL CANTON (2010)
– regizor Aleksei Ucitel’, Irina 
Gorlova (nominalizat la Globul 
de aur pentru Cel mai bun film 
într-o limbă străină)
23 octombrie 
GAMBITUL TURCESC (2005), 
regizor Djanik Faiziev
24 octombrie 
POVESTEA COSMOSULUI 
MEU [ROMADESUS] (2009), 
regizor Iana Poliaruş
25 octombrie 
BUNICA TOSIA  (2003), regizor 
Lidia Bobrova
26 octombrie 
CREDINŢĂ (2009), regizor Li-
dia Bobrova
27 octombrie 
GEORG (2008), regizor Peeter 
Simm
28 octombrie
EFECT DE SERĂ (2005), regizor 
Valeri Ahadov

www.kino-plus.ro

22 - 28 Octombrie 2012
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Se întâmplă la USV

Ediţia acestei emisiuni s-a axat, 
în principal, pe activitatea des-
făşurată de Departamentul de 
Limba şi Literatura Română şi 
Ştiinţele Comunicării din ca-
drul Facultăţii de Litere şi Ştiin-
ţe ale Comunicării. Invitaţii au 
fost conf. univ. dr. Claudia COS-
TIN, directorul Departamentu-
lui de Limba şi Literatură Româ-
nă şi Ştiinţele Comunicării, prof. 
univ. dr. Aurel BUZINCU, conf. 
univ. dr. Sabina FÎNARU, lector univ. 

dr. Monica BILAUCA şi lector univ. 
drd. Cătălina PÎNZARIU. 
Emisiunea a cuprins şi o rubrică 
dedicată perioadei de înscriere în 
asociaţia studenţească AIESEC 
Suceava, cu detalii oferite de Iri-
na ILIUŢĂ, reprezentant al aces-
tei organizaţii.
În rubrica VOX, studenţii au fost 
întrebaţi dacă au fost informaţi 
despre preselecţiile pentru Balul 
Bobocilor din acest an şi au fost 
invitaţi să împărtăşească din ex-
perienţa şi din impresiile lor des-
pre Balurile Bobocilor din peri-

oada liceului. În cadrul aceleiaşi 
rubrici au fost prezentaţi la lucru 
„bobocii” interesaţi să participe 
la eveniment. Aceştia au defilat 
pe scenă, au dezvăluit şi demon-
strat talentele lor ascunse şi au 
încercat să convingă juriul de ca-
lităţile pe care le au.
Rubrica Omul săptămânii l-a avut 
ca invitat pe conf. univ. dr. Florin 
PINTESCU, care a vorbit despre 
importanţa zilei de 27 octom-
brie 1918 pentru Unirea din ace-
laşi an. 

23 Octombrie 2012

Prelegere 
despre Managementul cercetării 
în ştiinţele fundamentale

Domnul prof. univ. dr. Constan-
tin CORDUNEANU, de la Uni-
versity of Texas at Arlington, a 
împărtăşit din experienţa dom-
niei sale de 65 de ani în diverse 
universităţi din ţară şi din SUA.
Domnul profesor Constantin 
CORDUNEANU a fost  rector 

al Institutului Pedagogic din 
Suceava (1964-1967), decan al 
Facultăţii de Matematică din 
Iaşi (1968-1972) şi prorector al 
Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza” (1972-1977), înainte de a 
emigra în SUA, unde a fost ca-
dru didactic la Universitatea din 
Kingston (Rhode Island), ulteri-
or la Universitatea din Knoxville 
(Tennessee), stabilindu-se defi-
nitiv la University of Texas at Ar-
lington. Profesorul Constantin 
 CORDUNEANU este autorul a 
peste 150 de articole publicate în 
reviste de mare prestigiu din ţară 
şi din străinătate. La Iaşi a înfi-
inţat Seminarul special de teoria 
calitativă a ecuaţiilor diferenţiale 
şi integrale.
Pentru activitatea sa de cerceta-
re a fost distins cu Premiul Mi-
nisterului Educaţiei (1963) şi cu 
Premiul „Gheorghe Lazăr” al 
Academiei Române (1965). În 
1995 i s-a atribuit Distinguished 
Research Award de catre Univer-
sitatea de Stat din Texas, iar în 
2001 Uniunea  Matematicienilor 
 Cehia acordat Medalia de Merit. 
Doctor Honoris Causa al uni-
versităţilor din Iaşi,  Constanţa şi 
Braşov.

24 Octombrie 2012
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Doamna conf. univ. dr. Otilia 
CLIPA, decan al Facultăţii de 
Ştiinţe ale Educaţiei, a participat 
la cursul  european de formare 
„Becoming assessor and valida-
tor of adult educators’ pedagogi-
cal competences” şi la conferin-
ţa „Validation of  competences 
as pathway towards professio-
nalisation of the adult learning 
staff”, desfăşurate la Universi-
tatea Pierre and Marie Curie 
din Paris, Franţa. Cursul a fost 
organizat în cadrul proiectu-
lui european „Capitalizing on 
 Validpack: Going Europe  Wide” 

(www.capival.eu) coordonat de 
Institutul pentru Educaţia Adul-
ţilor din România în partene-
riat cu  INHolland University 
of Applied Sciences, German 
Institute for Adult Education, 
Universitatea Pierre and Marie 
 Curie, Universitatea din Letonia, 
Asociaţia de Educaţie a Adulţi-
lor din Spania şi Agenţia Naţio-
nală de Formare Vocaţională din 
Italia. Acest curs intenţionează 
să valideze un instrument com-
plex de evaluare a competenţelor 
didactice achiziţionate de către 
adulţi în mediul formal sau non-

formal. Modalitatea de formare 
precum şi materialele foarte con-
sistente au adus un plus de va-
loare  cursului şi au făcut posibilă 
 crearea oportunităţilor de dez-
voltare profesională şi instituţio-
nală a participanţilor. Participa-
rea a fost posibilă prin obţinerea 
unui grant Grundtvig - VISA 
din cadrul Programului de „În-
văţare pe tot Parcusul Vieţii” 

www.llp-ro.ro 
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Film românesc la USV „Amintiri din Epoca de Aur”, 
în regia lui Cristian MUN-
GIU, participant în competiţia 
Un Certain Regard la Festivalul 
de Film de la Cannes din 2009, 
ecranizează cele mai cunoscu-
te legende urbane din România 
anilor ’80, recuperând umorul 
care i-a ajutat pe români să su-
pravieţuiască perioadei.
„Amintiri din Epoca de Aur” 
este o istorie neconvenţională  a 
comunismului din România, po-
vestit în principal prin legendele 
lui urbane. Legendele urbane, ca 
şi concept, reprezintă acele isto-
rii, în general orale, care circulau 
în epocă şi care plecau de la o în-
tâmplare adevarată. Fiecare po-
vestitor ştia însă propria lui vari-
antă, cu alte amănunte şi plasata 
în alt context. Scenariul filmului 
doar pleacă de la cele mai intere-
sante poveşti urbane din perioa-
da respectivă şi recreează tabloul 
supravieţuirii  românilor în acea 
perioadă în care aveau de traver-
sat cele mai neaşteptate şi ingrate 
situaţii generate de ilogica siste-
mului  comunist.

Proiecţia filmului a fost urma-
tă de întâlnirea cu unul din pro-
tagoniştii filmului, actorul Ion 
SAPDARU, laureat al Premiilor 
Gopo 2007 pentru cel mai bun 
actor în rol principal şi coordo-
nator al trupei de teatru USV 
FABULINUS. 
Cu această ocazie a fost anunţată 
deschiderea la 1 noiembrie a ce-
lei de a doua stagiuni a Teatru-
lui Studenţesc Fabulinus cu pie-
sa „Visul Unei Nopţi de Vară” de 
William Shakespeare.

 25 Octombrie 2012
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VarEHD16
Conferinţa Internaţională de Trac-
ţiune şi Lubrificaţie Elastohidrodi-
namică, ediţia a XVI-a

Departamentul de  Meca nică şi 
Tehnologii (DMT) din  cadrul 
Facultăţii de  Inginerie  Mecanică, 
Mecatronică şi  Management 
(FIMMM) a organizat, cu spri-
jinul Asociaţiei Române de 
 Tribologie (ART), a 16-a edi-
ţie a Conferinţei Internaţio-
nale de Tracţiune şi Lubrificaţie 
Elastohidrodinamică,VarEHD 
16. Ediţia din acest an a fost de-
dicată memoriei domnului pro-
fesor Emanuel DIACONESCU, 
membru corespondent al Aca-
demiei Române, fondator şi con-
ducător al Laboratorului de Tri-
bologie şi Mecanica  Contactului 
din cadrul USV.
În cadrul ceremoniei de des-
chidere a conferinţei, la succe-
sul căreia au contribuit circa 50 
de autori din România, Franţa 
şi Anglia,  au luat cuvântul, în 
ordine, domnii profesori uni-

versitari Ilie MUSCĂ, coordo-
nator al organizării conferinţei, 
domnul Ştefan PURICI, pro-
rector al Universităţii „Ştefan 
cel Mare” din Suceava, dom-
nul Romeo IONESCU, decan 
al FIMMM, domnul Dumitru 
 AMARANDEI, şef al DMT, pre-
cum şi domnul Andrei TUDOR, 
vicepreşedinte ART. Vorbitorii 
au adresat un mesaj de bun ve-
nit participanţilor la conferinţă 
şi au apreciat hotărârea organi-
zatorilor de a continua şi promo-
va activitatea ştiinţifică într-un 
domeniu de vârf al tehnicii cum 
este Tribologia. Domnul profesor 
Ilie  MUSCĂ a identificat confe-
rinţa drept „un eveniment ştiin-
ţific, un moment în care să ne în-
tâlnim şi să schimbăm idei, un 
moment în care să învăţăm din 
experienţa celorlalţi, să împăr-
tăşim din experienţa proprie, şi 
nu în ultimul rând să vizităm şi 
să cunoaştem Suceava”. Domnul 
Andrei TUDOR, care, conform 
declaraţiei sale, a participat la 
toate ediţiile precedente ale con-

ferinţei, a apreciat activitatea fili-
alei sucevene a ART ca fiind una 
meritorie şi a identificat VarEHD 
ca fiind, alături de RoTRIB, una 
dintre cele mai importante con-
ferinţe în domeniu organizate în 
România. Reunirea participan-
ţilor pentru această ceremonie 
a prilejuit şi comemorarea per-
sonalităţii profesorului Emanuel 
DIACONESCU, fondator şi or-
ganizator al tuturor ediţiilor pre-
cedente. După o prezentare de 
către domnul Ilie MUSCĂ a ca-
rierei remarcabile, a realizărilor 
pe plan profesional, precum şi a 
contribuţiilor acestuia la crearea 
şi ridicarea învăţământului uni-
versitar sucevean, au luat cuvân-
tul foşti colaboratori apropiaţi ai 
acestuia, oameni asupra cărora 
personalitatea acestuia şi-a pus, 
de-a lungul timpului, o puter-
nică amprentă. Într-un moment 
cu o puternică încărcătură emo-
ţională, participanţii au vizionat 
un material video cu profesorul 
DIACONESCU, înregistrat la o 
conferinţă, dovadă a „modului 
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în care ştia domnul profesor să 
facă lucrurile”. Domnii profe-
sori Dumitru OLARU şi Ce-
zar OPRIŞAN de la Universita-
tea Tehnică „Gheorghe Asachi” 
din Iaşi au evidenţiat „spiritul 
de cercetare care-l domina dar 
şi sensibilitatea deosebită pe care 
o avea în relaţia cu şeful de ca-
tedră, profesorul POPINCEA-
NU, precum şi în relaţia cu cei-
lalţi colegi din fosta Catedră de 
Organe de Maşini”, prin citirea 
unor scrisori adresate din An-
glia de către profesorul DIACO-
NESCU domnului Niculae PO-
PINCEANU. A luat cuvântul în 
continuare domnul profesor Mi-
hai GRĂMĂTICU, unul dintre 
primii colaboratori ai domnu-
lui DIACONESCU la Suceava, 
care a apreciat rolul important 
pe care domnul DIACONESCU 
l-a avut în „crearea unei şcoli 
de cercetare la Suceava, în creş-
terea prestigiului Facultăţii de 
Inginerie Mecanică de la Su-
ceava”. Domnul profesor Dorel 
 CERNOMAZU, de la Facultatea 
de Inginerie Electrică şi Ştiin-
ţa  Calculatoarelor, l-a identificat 
pe profesorul  DIACONESCU 
ca fiind de o „bunătate extraor-
dinară care se ascundea în spa-
tele unei aparenţe de severitate” 
şi un om de „o inteligenţă care 
pur şi simplu te reteza”. A fost 
evocat în continuare momen-
tul creării Universităţii din Su-
ceava şi contribuţia primordia-
lă a domnului DIACONESCU. 
Comemorarea a continuat prin 
cuvântul domnului profesor 
Mircea PASCOVICI de la Uni-
versitatea Politehnică din Bucu-
reşti, care l-a identificat pe dom-
nul profesor DIACONESCU ca 
fiind „produsul unui nume de 
neuitat pe plan naţional, profe-
sorul Niculae POPINCEANU, şi 
al unui nume de neocolit pe plan 
internaţional, profesorul Alis-
tair Cameron”. Domnul profe-
sor PASCOVICI concluzionează 

că „Domnul profesor  Emanuel 
DIACONESCU a reprezen-
tat un caz unic în România cât 
şi în lume, fiind succesiv fonda-
tor, continuator şi dezvoltator al 
unei şcoli de Mecanica Contac-
tului care azi îi poartă nume-
le”. În încheierea ceremoniei s-a 
dat citire unor pasaje dintr-un 
interviu acordat de profesorul 
DIACONESCU pentru cartea 
„Decalog în Dialog - Despre de-
venire şi succes în cariera didac-
tică”, dintre care amintim: „Uni-
versitatea înseamnă pentru mine 
TOTUL! Reprezintă viaţa mea 
în întregime, nu numai cea de 
dascăl”. Lucrările conferinţei au 
continuat cu sesiunea în plen, la 
care au luat cuvântul cercetători 
de la INSA Lyon, precum şi de la 
universităţi naţionale cu tradiţie 
în domeniul Tribologiei, precum 
Bucureşti, Iaşi sau Galaţi.  Lucră-
rile conferinţei au fost prezentate 
pe cinci secţiuni:  
1.Mecanica Contactului, 
2.Probleme Fundamentale ale 
Lubrificaţiei / Micro şi Nano 
 Tribologie, 
3.Lubrificaţie şi Tracţiune, 
4.Biotribologie, 
5.Uzură şi  Oboseală de Contact, 
sub competenta îndrumare a 
unor nume cu tradiţie în do-
meniu, precum Dumitru OLA-
RU, Cezar OPRIŞAN şi Gabri-
el POPESCU de la Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” din 
Iaşi, Mircea PASCOVICI, An-
drei TUDOR, Traian CICONE 
şi Alexandru RĂDULESCU de 
la Politehnica Bucureşti, cât şi 
personalităţi de la universităţi 
de prestigiu din străinătate, pre-
cum Benyebka BOU-SAID de la 
INSA Lyon.  Lucrările prezenta-
te au impresionat prin calitatea 
şi noutatea abordării ştiinţifice, 
prin caracterul inovator al cerce-
tărilor raportate, prin relevanţa 
şi potenţialele aplicaţii în mediul 
industrial.  
Succesul conferinţei VarEHD16 

a demonstrat încă o dată angre-
narea colectivului Departamen-
tului de Mecanică şi Tehnologii 
din cadrul FIMMM la mun-
ca de creaţie şi inovare ştiinţifi-
că, dovedită de interesul pentru 
conferinţă manifestat de cer-
cetători din centre universita-
re cu tradiţie atât din ţară cât şi 
din străinătate, care au ţinut să-
şi prezinte rezultatele în cadrul 
conferinţei sucevene.  Totodată, 
se desprind respectul şi admira-
ţia pe care profesorul Emanuel 
 DIACONESCU, Rector al Uni-
versităţii „Ştefan cel Mare” din 
Suceava în perioada 1990-2004 
şi Prorector în perioada 2004-
2011, le-a trezit colaboratorilor, 
oamenilor pe care i-a întâlnit şi 
ale căror destine le-a influenţat 
de-a lungul carierei sale prodi-
gioase.

Evenimente



octombrie 2012  /  info USV  /  27

Table ronde Histoire de la tra-
duction

Lucrările manifestării  ştiinţifice 
Histoire de la traduction. Repères 
et perspectives, organizată în ca-
drul proiectului de  cercetare 
PN-II-ID-PCE-2011-3-0812, 
La traduction culturelle et la/les 
littérature(s) francophone(s): his-
toire, réception, critique des tra-
ductions, finanţat de CNCS, s-au 
derulat în cadrul unei manifes-
tări coordonată de prof. univ. dr. 
Muguraş CONSTANTINESCU,  
directorul proiectului.
Invitat de onoare a fost profeso-
rul Michaël Oustinoff de la Uni-
versitatea Sorbonne Nouvelle Pa-
ris 3, reputat traductolog, autor al 
lucrărilor Bilinguisme d’écriture 
et auto-traduction. Julien Green, 
Samuel Beckett, Vladimir Na-
bokov, Paris, L’Harmattan, 2001, 
La traduction, PUF, „Que sais-
je?”, 2012, membru în comitetul 
de redacţie al revistelor Hermès, 
CNRS Editions şi Palimpsestes, 
Presses Sorbonne Nouvelle. 
După alocuţiunea de deschidere 
a doamnei prof. univ. dr. Mugu-
raş CONSTANTINESCU, care a 
evocat memoria profesorului şi 
traducătorului Irina Mavrodin, 
Michaël Oustinoff a susţinut o 
conferinţă pe tema Historiogra-

phie de la traduction et Culture-
Monde, în care a abordat aspec-
te actuale ale istoriei traducerii 
în şi din limba franceză, cum ar 
fi: interdisciplinaritatea, tradu-
cerea culturală, mondializarea, 
imaginarul lingvistic. Conferin-
ţa s-a bucurat de un real inte-
res în rândul publicului, format 
din studenţi, masteranzi, docto-
ranzi, cercetători şi cadre didac-
tice de la Facultatea de Litere şi 
Ştiinţe ale Comunicării, dezbate-
rile care au urmat fiind axate pe 
problema specificului cultural în 
traducere şi a intraductibilităţii. 
Lucrările au continuat cu comu-
nicarea doamnei conferenţi-
ar Nathalie Hervé de la Univer-
sitatea din Nantes, care a vizat 
particularităţile traducerii în 
limba franceză în secolul al XVI-
lea. 
Prima parte a manifestării s-a 
încheiat cu lansarea numărului 
17 al revistei Atelier de traducti-
on, dedicat istoriei traducerii şi 
figurii emblematice a profeso-
rului, traducătorului şi criticului 
Irina Mavrodin, prezentarea fi-
ind făcută de doamna prof. univ. 
dr. Elena-Brânduşa STEICIUC 
şi de lector dr. Raluca-Nicoleta 
BALAŢCHI. 
A doua parte a zilei a fost orga-
nizată în două sesiuni ce au reu-

nit lucrări de traductologie me-
nite să îmbogăţească cercetarea 
în domeniul istoriei traduce-
rii literaturii franceze în limba 
română. S-au prezentat figuri 
de mari traducători: Irina Ma-
vrodin (lucrare prezentată de 
drd. Anca CHETRARIU), Ale-
xandru Odobescu (lucrare pre-
zentată de lector dr. Cristina 
 DRAHTA şi Iulia CORDUŞ), 
s-au discutat probleme specifice 
traducerii, retraducerii şi adap-
tării în limba română ale texte-
lor unor mari autori: Flaubert 
(lucrare prezentată de prof. Con-
stantin TIRON), Hugo (lucrare 
prezentată de Petronela MUN-
TEANU), s-au analizat concep-
te specifice traducerii culturale 
(lucrare prezentată de Loredana 
MITITIUC). Lucrările s-au în-
cheiat cu o comunicare pe tema 
rolului revistelor de traductolo-
gie în istoria traducerii, realizată 
de lector dr. Raluca-Nicoleta BA-
LAŢCHI şi Daniela HĂISAN.  
Din echipa de organizare a ma-
nifestării au făcut parte, în ca-
litate de membri în proiectul 
de cercetare: lector dr. Cristi-
na DRAHTA, lector dr. Raluca-
Nicoleta BALAŢCHI, lector dr. 
Daniela HĂISAN, doctorand 
Anca CHETRARIU, secretar 
proiect Iulia CORDUŞ.  

26 Octombrie 2012

Evenimente

ANUNŢ Cambridge Journals oferă acces gratuit până la data de 30 noiembrie 2012 la studii ale istoriei sistemului 
juridic al Uniunii Europene. Mai multe detalii puteţi găsi pe pagina Bibliotecii USV. 

www.biblioteca.usv.ro

Se întâmplă la USV

Ultima emisiune a lunii i-a avut 
ca invitaţi pe regizorul şi acto-
rul Ion SAPDARU, principalul 
coordonator al trupei de teatru 
Fabulinus USV, alături de stu-
dentul Adrian CRĂCIUNES-
CUL. S-au purtat discuţii despre 
filmul „Amintiri din Epoca de 
Aur” care a rulat în Auditorium-
ul„Joseph Schmidt” dar şi despre 
trupa de teatru şi reprezentaţii-
le avute de aceasta. Prima parte 

a emisiunii a fost dedicată şi se-
minarului privind tehnicile de 
control al emoţiilor atunci când 
vorbim în public, organizat de 
Fiţuica şi FIRESC în amfiteatrul 
„Remus Răduleţ” din corp D al 
USV. Moderatorul şi invitatul 
interviului pentru această rubri-
că a fost actorul Cătălin DUPU.
Rubrica VOX i-a invitat pe stu-
denţi să abordeze trei subiec-
te: festivalul de filme ruseşti 
„Kino+”, alegerea dintre carte şi 
film, ultima carte citită sau ul-

timul film văzut şi situaţia sis-
temului de justiţie românesc. 
Acest subiect a precedat rubri-
ca Omul săptămânii, al cărei in-
vitat a fost domnul lector univ. 
dr. Răzvan VIORESCU, avo-
cat şi cadru didactic la Faculta-
tea de Ştiinţe Economice şi Ad-
ministraţie Publică, care a vorbit 
despre Ziua Justiţiei, celebrată în 
Suceava prin „Ziua Porţilor des-
chise la Palatul de Justiţie”.

29 Octombrie 2012
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Profesori USV în comisiile 
CNATDCU

Vă aducem la cunoştinţă con-
tribuţia unor profesori din USV 
la creşterea prestigiului institu-
ţional, prin implicarea în acti-
vităţile Consiliului Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplome-
lor şi Certificatelor Universitare 
(CNATDCU).
În cadrul comisiilor de speciali-
tate CNATDCU au fost selectaţi 
profesorii:
• Mircea DIACONU, membru 

în comisia pentru Filologie.
• Gheorghe GUTT, membru în 
comisia pentru Ingineria Mate-
rialelor;
• Gabriela PRELIPCEAN, mem-
bru în comisia pentru Ştiin-
ţe Economice şi Administrarea 
Afacerilor;
• Maria RĂDOANE, membru în 
comisia pentru Ştiinţele Pămân-
tului;
Pentru comisiile de analiză a con-
testaţiilor formulate  împotriva de-
ciziilor Consiliului Naţional de 
Atestare a Titlurilor au fost se-

lectaţi profesorii:
• Radu CENUŞĂ, membru în 
comisia pentru Ingineria Resur-
selor Vegetale şi Animale;
• Mihai DIMIAN, membru în 
comisia pentru Electronică, Tele-
comunicaţii şi  Nanotehnologie;
• Elena-Brânduşa STEICIUC, 
membru în comisia pentru 
 Filologie.
Aceste comisii au desfăşurat deja 
sedinţe pentru validarea tezelor 
de  doctorat.

29 Octombrie 2012

Vizita la USV 
a Delegaţiei Regiunii Schwaben 
din Germania

USV a primit vizita domnului 
Jürgen REICHERT, Preşedinte 
al Consiliului Regiunii Schwa-
ben, însoţit de domnul Otto 
HALLABRIN, directorul Insti-
tutului Bukowina din Augsburg 
şi de doamna Leis MERCEDES, 
Director relaţii internaţionale 
în cadrul Consiliului Regiunii 
Schwaben. Rectorul USV, prof. 
univ. dr. ing. Valentin POPA 
a prezentat istoricul colaboră-
rii dintre instituţiile Regiunii 
Schwaben şi Universitatea „Şte-
fan cel Mare” şi şi-a manifestat 
regretul că din delegaţie nu fac 
parte şi  reprezentanţi ai univer-
sităţilor din Augsburg. Domnul 
Jürgen REICHERT s-a referit la 
evoluţia din ultimii ani a învă-
ţământului academic, a formă-
rii profesionale şi la implicaţiile 
acestora şi şi-a exprimat intere-
sul de a sprijini cooperarea din-
tre USV şi cele două universităţi 
din Augsburg. Domnul  Otto 
HALLABRIN, directorul Insti-
tutului Bukowina din Augsburg, 
a menţionat că partenerii ger-
mani sunt dispuşi să continue 
sprijinul acordat USV - dotarea 
cu carte a lectoratului de limba 
germană, cooperarea cu Facul-
tatea de Inginerie Mecanică etc. 
iar rectorul USV, prof. univ. dr. 
ing. Valentin POPA a sugerat ca 
lectoratul de limba germană să 

fie consolidat prin prezenţa unui 
lector german pe care USV este 
dispusă să îl susţină prin asigu-
rarea cazării şi a salariului, în 
cuantumul salariilor existen-
te în România. Ca recunoaşte-
re a importanţei parteneriatu-
lui cu România, la Universitatea 
Augsburg a fost scos la concurs 
un post de Junior Professor pen-
tru discipline specifice Europei 
de Est, cu orientare şi către Ro-
mânia. O posibilă alternativă ar 
fi şi angajarea unui profesor aflat 
la pensie, care ar fi dispus să se 
deplaseze în România pentru un 
stagiu de predare.  Delegaţia regi-
unii Schwaben intenţionează să 
ofere sprijin pentru achiziţiona-
rea unui soft pentru robotul care 
a fost adus de către reprezentan-
ţii Regiunii Schwaben la secţia 
de mecatronică a FIM şi, de ase-
menea, este dispusă să  sprijine 
doi practicanţi, studenţi în Ştiin-
ţele Educaţiei, care să realizeze o 
practică plătită de 6 luni sau de 
1 an în instituţiile de învăţământ 
din Regiunea Schawaben. S-au 
discutat şi aspecte privind extin-
derea cooperării în alte domenii 
conexe, în care Regiunea Schwa-
ben are competenţe: domeniul 
psihiatriei şi medicinii, dome-
niul muzicii şi al altor sfere cul-
turale, domeniul turismului etc. 
Doamna prof. univ. dr. Elena-
Brânduşa STEICIUC, Director 
al Consiliului de studii universi-
tare de doctorat din USV, a adus 
în discuţie feed-back-ul favora-

bil primit de la Bucureşti la adre-
sa unui doctorand, absolvent al 
USV, care a efectuat un stagiu 
de pregătire la Augsburg, un as-
pect care demonstrează calitatea 
parteneriatului şi beneficiile care 
se extind asupra studenţilor şi 
masteranzilor USV. Preşedinte-
le Consiliului Judeţean, domnul 
Cătălin Ioan NECHIFOR, a de-
clarat că va susţine demersurile 
USV, subliniind importanţa ma-
joră a USV în economia judeţu-
lui Suceava. În cadrul întâlnirii 
s-a discutat posibilitatea dezvol-
tării Campusului II al USV prin 
investiţie germană, ocazie cu 
care domnul prof. univ. dr. ing. 
Adrian GRAUR a invitat delega-
ţia la o prezentare a obiectivelor 
de investiţii. Delegaţia, însoţită 
de reprezentanţi ai conducerii 
USV – prof.univ.dr. Ştefan PU-
RICI, prorector, prof. univ. dr. 
Mircea DIACONU, prorector, 
conf. univ. dr. Carmen CHA-
ŞOVSCHI, Director al Serviciu-
lui Afaceri Europene – a vizitat 
lectoratul german, ca urmare a 
donaţiei de carte nouă de care 
lectoratul german a beneficiat, 
în principal literatură în limba 
germană a unor autori bucovi-
neni sau a unor autori români 
care au fost traduşi în Germa-
nia. În acest context, parteneri-
atul existent între regiunile Su-
ceava şi Schwaben va reprezenta 
baza unei colaborări şi mai fruc-
tuoase la nivel universitar în ur-
mătorii ani.

30 Octombrie 2012
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Legislație

Ordinul MECTS nr. 6000 din 15.10.2012, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 722 din 24.10.2012, privind apro-
barea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de 
stat şi particular acreditat din România. 

Hotărârile Senatului USV

Hotărârea nr. 133/ 28.09.2012 cu privire la aprobarea rapoartelor concursurilor desfăşurate pentru ocuparea postu-
rilor didactice scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2012-2013.

Hotărârea nr. 134/ 28.09.2012 cu privire la înfiinţarea Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic.

Hotărârea nr. 135/ 28.09.2012  cu privire la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. ing.  
Corneliu BOŢAN.

Hotărârea nr.136/ 28.09.2012 privind redistribuirea numărului de locuri bugetate pe programe de studii, învăţă-
mânt de licenţă.

Hotărârea nr. 137/ 28.09.2012 privind distribuirea celor 40 de locuri bugetate, obţinute în urma suplimentării cifrei 
de şcolarizare pentru studiile universitare de masterat.

Hotărârea nr. 138/ 28.09.2012 privind aplicarea deciziei privind taxele de studiu şi a altor taxe şi tarife percepute în 
anul universitar 2012-2013.

Hotărârea nr. 139/ 28.09.2012 privind redistribuirea numărului de locuri pentru admiterea la studii universitare de 
doctorat, cu frecvenţă, cu taxă.

Hotărârea nr. 140/ 28.09.2012  privind neactivarea şi funcţionarea cu derogare a unor programe de studii universi-
tare de licenţă şi de masterat.

Hotărârea nr. 141/ 28.09.2012 privind taxele de şcolarizare pentru programele de formare psihopedagogică.

Hotărârea nr. 142/ anulată.

Hotărârea nr. 143/ 28.09.2012 cu privire la aprobarea modificării organigramei sistemului academic.

Hotărârea nr. 144/ 05.10.2012 privind realocarea internă la nivel de facultate a locurilor bugetate rămase neocupate.

Hotărârea nr. 145/ 05.10.2012 privind redistribuirea la nivel de universitate a locurilor bugetate rămase neocupate.

Hotărârea nr. 146/ 05.10.2012 privind aprobarea continuării activităţii domnului conf. univ. dr. ing. Leon MAN-
DICI şi menţinerea calităţii de titular.

Hotărârea nr. 147/ 05.10.2012 privind soluţionarea stării de incompatibilitate dintre calitatea de senator şi funcţia de 
director al unui departament din cadrul universităţii. 

Hotărârea nr. 148/ 05.10.2012 cu privire la aprobarea procedurii privind statutul studentului incoming free mover 
PO_DRIPC _10.

Hotărârea nr. 149/ 05.10.2012 cu privire la aprobarea modificărilor aduse Anexei 2 a Metodologiei pentru alegerea 
structurilor şi funcţiilor de conducere în cadrul Universităţii.
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Hotărârile Senatului USV

Hotărârea nr. 150/ 05.10.2012 cu privire la continuarea activităţii în regim plata cu ora a unor cadre didactice pen-
sionare.

Hotărârea nr. 151/ 10.10.2012 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. 152/ 18.10.2012 cu privire la validarea alegerii domnului lector univ. dr.  Ioan MAXIM în funcţia de 
director al Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic.

Hotărârea nr. 153/ 18.10.2012 cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare a programelor de formare pshi-
hopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică în Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava.

Hotărârea nr. 154/ 18.10.2012 cu privire la aprobarea măsurilor în vederea creşterii gradului de corectitudine a exa-
menelor desfăşurate în USV, Faza 1 (2012-2013).

Hotărârea nr. 155/ 18.10.2012 privind aprobarea contractelor pentru studii psihopedagogice de zi şi postuniversita-
re (Nivel I şi Nivel II).

Hotărârea nr. 156/ 18.10.2012 cu privire la aprobarea taxei de susţinere publică a tezei de doctorat, pentru anul uni-
versitar 2012-2013.

Hotărârea nr. 157/ 18.10.2012 cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea examenului de disertaţie în 
cadrul Facultăţii de Silvicultură.

Hotărârea nr. 158/18.10.2012 cu privire la  continuarea activităţii în regim plata cu ora a unor cadre didactice pen-
sionare. 

Hotărârea nr. 159/ 18.10.2012 cu privire la aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Se-
natului Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Toate regulamentele şi procedurile aprobate de Senatul USV se găsesc pe pagina web: www.calitate.usv.ro
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Hotărârile Consiliului de Administraţie

Hotărârea nr. 24/17.09.2012 cu privire la aprobarea numărului minim de ore de sport.

Hotărârea nr. 25/16.10.2012 cu privire la aprobarea tarifelor privind practica studenţilor, de utilizare a infrastructurii 
interne, CTIEC Vatra Dornei şi Cabana de vânătoare Şipoţel.
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