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Luna Autocunoaşterii 

La Centrul de Consiliere şi 
Orientare în Carieră (CCOC), 
luna martie a fost desemnată 
„Luna Autocunoaşterii”. În 
acest sens, activităţile au fost 
centrate pe cunoaşterea de 
sine şi pe analiza propriilor 
resurse, ca punct de plecare 
pentru realizarea unui plan de 
carieră. Ca primă componentă 
a orientării în carieră, 
autocunoaşterea cuprinde 
evaluarea aptitudinilor, 
intereselor, valorilor şi 
trăsăturilor de personalitate 
Această activitate a însemnat 
pentru studenţi o evaluare 
psihologică complexă cu o 
baterie de teste psihologice 
standardizate şi etalonate 
care măsoară următoarele 
categorii de aptitudini: 
abilitatea generală de învăţare, 
aptitudinea verbală, aptitudinea 

numerică, aptitudinea spaţială, 
aptitudinea de percepţie a 
formei, capacitatea decizională, 
aptitudinile funcţionăreşti. Pe 
langă aceste teste, studenţii au 
avut posibilitatea să fie evaluaţi 
şi din pespectiva intereselor, a 
personalităţii, beneficiind astfel 
de un profil psiho-aptitudinal 
complet. Acest demers s-a 
bucurat de succes în rândul 
studenţilor, dovadă fiind 
numărul mare de solicitări pe 
care centrul l-a avut în această 
lună. A fost evidentă nevoia 
studenţilor USV de a se cunoaşte 
mai bine prin intermediul unor 
metode obiective şi profesioniste. 
Tot în luna martie, psiholog 
dr. Diana TEODORESCU a 
participat la Masa Rotundă 
a Centrelor de Consiliere 
şi Orientare în Carieră 
„Angajabilitatea în Centru”, 
la Cluj-Napoca, alături de alte 
20 de centre de carieră din 

ţară. În cadrul evenimentului, 
la secţiunea Bune practici ale 
centrelor, CCOC USV a prezentat 
materialul „Studii, sondaje, 
cercetări realizate în USV”, 
activitate ce ne diferenţiază de 
celelalte centre de orientare în 
carieră şi ne situează printre 
primele centre din ţară ca şi 
rezultate şi experienţă.

Evenimente

1 - 31 Martie 2013

1 Martie 2013 Managementul cercetării

Acţiunea face parte din seria de 
sesiuni organizate în cadrul pro-
iectului PRiDE - Progres şi dez-
voltare prin cercetare şi inovare 
post-doctorală în inginerie şi şti-
inţe aplicate.
În cadrul acestei manifestări a 
conferenţiat dr. Marius FRUNZĂ, 

subiectul abordat fiind Manage-
mentul cercetării şi perspective în 
economia mediului
•	 Rolul	 cercetării	 în	perioa-
de de recesiune economică
•	 Parteneriatele	 cu	 sectorul	
privat - între necesitate şi con-
strângere
•	 Alocarea	 resurselor	 în	 ac-
tivitatea ştiinţifică - o aplicaţie a 

teoriei Ricardiene
•	 Economia	 mediului	 -	 o	
provocare a secolului 21
•	 Fondul	 forestier	 -	materie	
primă, infrastructură şi regula-
tor climateric
•	 Apa	 ca	 Diamant	 lichid	 -	
perspectivele unei pieţe a apei.
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Evenimente

Handbal

C.S.U SUCEAVA a remizat pe teren propriu în meciul cu vicecampioana Ligii Naţionale de handbal masculin 
Ştiinţa Bacău, scor 36-36 (15-20), într-un meci contând pentru etapa a XVI-a a campionatului. Cu aceasta remi-
ză, echipa noastră s-a apropiat la doar un punct de echipa de pe locul IV, H.C. ODORHEI, înainte de duelul di-
rect din 9 martie.

2 Martie 2013

2 - 3 Martie 2013 Rezultate bune la început de an 
pentru înotătorii USV 

Pe lângă cariera sa profesională în 
cadrul Facultăţii de Educaţie Fi-
zică şi Sport, lector univ. dr. Elena 
RAŢĂ lucrează şi ca antrenor de 
nataţie la grupele de copii în cadrul 
Complexului de Nataţie şi Kineto-
terapie al USV.
În perioada 2-3 Martie 2013, la 
Şcoala Generală nr.3 din Sucea-
va s-a desfăşurat Cupa Bucovinei, 
Ediţia a XX-a. Din lotul pregătit de 
lector univ. dr. Elena RAŢĂ s-au 

remarcat următorii sportivi: Smo-
cot Cristiana (2004) a obţinut locul 
I la 50m liber, locul I 50m bras şi lo-
cul I la 50m spate (în urma punc-
tajului acumulat a primit „Cupa 
Bucovinei” pentru cea mai bună 
sportivă la categoria ei de vârstă), 
Fotciuc Teodor (2004) loc II în pro-
ba de 50m spate şi locul II la 50 m 
liber, Zvorişteanu Yasmine (2004) 
loc II 50 m bras, loc III la 50 m flu-
ture, Găitan Andreea (2005) loc I 
50 m liber, loc III 50 m bras, loc II 
50m spate, Lucan Daria (2005) loc 
II 50 m liber, loc III 50m spate, Ma-

teiciuc Denisa (2004) loc II 50 m 
spate, loc III 50 m bras. Din lot au 
mai făcut parte Ciubotaru Vlad, 
Cozgarea Miruna, Lungu Adelina, 
Enea Geraldina, Anton Ciprian, 
Duţuc Iustin, Roşca Enos, Roşca 
Finias, Aaniţei Cosmina, Aaniţei 
Iuliana, Maruneac Adrian şi Tu-
dor Allegra.
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Workshop

Workshop-ul „Rolul mentorului 
în contextul educaţional actual” 
susţinut de doamn conf. univ. dr. 
Otilia CLIPA, decan al Facultă-
ţii de Ştiinţe ale Educaţiei, a avut 
loc la Centrul de Formare Con-
tinuă al USV de la Vatra Dornei. 
Ideile propuse spre dezbatere au 

fost diverse şi au dezvoltat pro-
blematici referitoare la concepte-
le utilizate în domeniul mentora-
tului, aspectele legislative actuale 
şi status-ul şi rolurile multiple 
ale mentorilor. De asemenea, au 
fost analizate opiniile studenţi-
lor anului III legate de percepţia 
asupra oportunităţilor de practi-
că pedagogică şi a mentorilor din 

cadrul acesteia. Au fost propuse 
modalităţi de optimizare a acti-
vităţilor de practică pedagogică. 
La întâlnire au participat cadre 
didactice de la Facultatea de Şti-
inţe ale Educaţiei şi un număr de 
34 cadre didactice - mentori din 
zona Vatra Dornei. 

Evenimente

2 Martie 2013

Seară de film

Proiecţia în Auditorium-ul „Jo-
seph Schmidt” al USV a lungme-
trajului „Bibliothèque Pascal” 
(2010) a adus în atenţia publicu-
lui cinefil sucevean o temă foarte 
actuală, acută şi sensibilă: trafi-
cul de carne vie. Cu o premieră la 
Berlin şi câteva proiecţii la TIFF, 
filmul a rămas multor români 
necunoscut, chiar dacă Oana 
Pellea, Andi Vasluianu, Răzvan 
Vasilescu şi alţii au roluri consis-
tente în această poveste suprare-
alistă despre experienţele Monei, 
o româncă de origine maghiară 

care ajunge, printr-un complicat 
şir de evenimente, într-un bordel 
din Marea Britanie.
„Bibliothèque Pascal”, în regia 
lui Szabolcs Hajdu, a fost pro-
pus de Ungaria la premiul Os-
car 2011 la categoria „cel mai 
bun film într-o limbă străină”. 
Propunerea României la acest 
premiu a fost lungmetrajul „Eu 
când vreau să fluier, fluier”, de 
Florin Şerban.
Filmul a fost prezentat în cadrul 
secţiunii Forum a Festivalului de 
la Berlin şi a participat la câteva 
dintre cele mai importante festi-
valuri din lume, printre care Los 

Angeles, Melbourne şi Sarajevo, 
unde a primit Premiul Cineuro-
pa şi Premiul CICAE. 
Ceea ce ar fi putut fi în viziu-
nea altui regizor drama socială 
a unei femei din Europa de Est 
vândute pentru prostituţie în se-
colul XXI devine un basm amar 
hrănit de realismul magic al lui 
Fellini şi de tradiţia vizuală a ci-
nematografiei maghiare.
Din distribuţia filmului fac par-
te actorii Oana Pellea, Răzvan 
Vasilescu, Marius Bodochi, Ma-
rius Manole, Mihai Constantin 
şi Florin Piersic Jr. 

6 Martie 2013
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Evenimente

„Alma Mater Sucevensis”
Sesiune ştiinţifică, 
ediţia a XIII-a 

În cadrul manifestărilor prileju-
ite de Zilele Universităţii „Ştefan 
cel Mare” Suceava, Departamen-
tul de Ştiinţe Umane şi Social-
Politice al Facultăţii de Istorie şi 
Geografie a găzduit suita de ma-
nifestări ştiinţifice „Alma Mater 
Sucevensis” aflată, în acest an, la 
cea de-a XIII-a ediţie.
Comunicările susţinute de cer-

cetătorii în istorie s-au desfă-
şurat în cadrul secţiunilor Ar-
heologie, Istorie Antică, Medie, 
Modernă şi Contemporană. 
La secţiunea de Istorie Moder-
nă şi Contemporană, lect. univ. 
dr. Radu Florian BRUJA a pre-
zentat volumul memorialistic 
al lui Vasile Andricioaei, intitu-
lat „Însemnări din viaţa politi-
că interbelică”, apărut anul aces-
ta la Editura „Junimea” din Iaşi: 
„Acest volum scris de profeso-
rul de educaţie fizică şi instruc-

tor de schi Vasile Andricioa-
ei, originar din satul Siminicea, 
comuna Dumbrăveni, ce ţinea, 
în perioada interbelică, de ju-
deţul Botoşani, este reprezenta-
tiv prin două aspecte: cel al me-
diului şcolar licean din Braşovul 
perioadei interbelice şi, mai ales, 
pentru înţelegerea mediului în 
care s-a format cel mai radical 
curent al dreptei româneşti” a 
declarat lect. univ. dr. Radu Flo-
rian BRUJA.

7 Martie 2013

Biotechnologies – Present and 
Perspectives

Facultatea de Inginerie Alimen-
tară din cadrul USV a organi-
zat cea de-a V-a ediţie a confe-
rintei “Biotehnologies. Present 
and Perspectives”. Conferinţa a 
fost structurată pe patru secţi-
uni: Biotechnologies in food in-
dustry, Applied engineering sci-
ences, Food products quality and 
safety Equipment for food indus-
try. Au participat 47 de persoa-
ne din 6 ţări, respectiv Armenia, 
Bulgaria, România, Macedonia, 

Slovacia şi Ucraina, cu 54 de lu-
crări ştiinţifice. În cadrul confe-
rinţei au fost abordate problema-
tici diverse precum: securitate şi 
siguranţa alimentară, nutriţie şi 
sănătate, alimente funcţionale, 
aplicaţii în medicină şi farma-
ceutică, bioaditivi, bioingredien-
te, metode şi mijloace moderne 
de analiza a calităţii produselor 
alimentare şi a mediului, utiliza-
rea microorganismelor, a plan-
telor şi animalelor în elimina-
rea, reducerea sau ameliorarea 
efectelor contaminării cu polu-
anţi într-un timp bine determi-

nat, numai prin mijloace biolo-
gice. Cu ocazia conferinţei s-au 
consolidat contactele internaţio-
nale existente şi s-au deschis noi 
direcţii de colaborare în dome-
niu, cu partenerii cu care am co-
laborat şi pana acum, precum şi 
cu cei care au venit pentru prima 
data în România. 

7 Martie 2013

Emoţii şi gânduri către USV

Colectivul de profesori şi elevi 
din cadrul Facultăţii de Ştiin-
ţe ale Educaţiei a avut iniţiativa 
de a invita membrii comunităţii 
academice să transmită o urare 
şi să exprime un gând bun pen-
tru aniversarea USV. În interva-
lul orar 9.00-16.00, toţi cei care 
au tranzitat holul Corpului isto-
ric A al USV au avut prilejul de 
a consemna pe un banner lung 
aşezat pe podeaua încăperii, un 
gând sau o impresie despre Uni-
versitatea „Ştefan cel Mare”.

Potrivit doamnei conferenţiar 
univ. dr. Otilia CLIPA, decanul 
Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţi-
ei, „această iniţiativă vine în în-
tâmpinarea nevoii membrilor 
comunităţii academice de im-
plicare prin expresii creative. Cât 
priveşte feed-back-ul studenţilor, 
aceştia au participat cu mult en-
tuziasm în această activitate. Fa-
cultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 
îi aşteaptă pe toţi cei ce doresc 
să vină să împărtăşească gân-
dul bun şi emoţia pozitivă faţă 
de Alma Mater Sucevensis”. Stu-
denţi USV, masteranzi, cadre di-

dactice ale instituţiei au notat 
impresii, mesaje încurajatoare 
şi de apreciere pentru USV, ast-
fel că, la scurt timp de la debutul 
acţiunii, banner-ul uriaş a fost 
animat de zeci de desene, sigle şi 
simboluri ale USV. 

7 Martie 2013
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Emoţii şi gânduri 
către USV
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 „Primăvară studenţească”
  
Asociaţia Studenţilor din Uni-
versitatea Suceava (ASUS) a or-
ganizat un spectacol artistic cu 
ocazia Zilei USV. Evenimen-
tul a fost deschis de prof. univ. 
dr. ing. Valentin POPA, Rector 
şi prof. univ. dr. Ştefan PURICI, 

Prorector. Pe scena Auditorium-
ului „Joseph Schmidt” au urcat 
studenţii Ionuţ Verniceanu şi 
Alex Florea (FIG), care au inter-
pretat melodii la chitară şi voce, 
majoretele USV - coordonate de 
doamna profesoară Mărioara 
Salup, Natalia Sculea şi partene-
rul său de dans, Danu Radu, care 

au impresionat publicul cu un 
dans original de tango, Ansam-
blul Studenţesc „Arcanul”.
Spectacolul s-a încheiat cu trupa 
„Icarus” şi Mihai Boicu, care au 
cântat melodii din propriul re-
pertoriu, dar şi cel internaţional. 

7 Martie 2013
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Evenimente
Filme de astronomie 

Sala de Conferinţe a Observato-
rului Astronomic al USV a oferit 
publicului sucevean prima serie 
de proiecţii de filme astronomice.
Europe to the stars (blu-ray). 
Filmul este dedicat aniversarii a 
50 de ani de la înfiinţarea Obser-
vatorului European din Emisfe-
ra Sudică. Consultanţi ştiinţifici 
pentru lb. română: Mirel Birlan 
- Observatorul Astronomic Pa-
ris şi Emil Turcu - Observatorul 
Astronomic al USV. 

7 Minuni ale Sistemului Solar (3 
D).
Imperiul Soarelui (1080p full 
HD).
Ordonând haosul (1080p full 
HD).

7 - 29 Martie 2013

Handbal 

Echipa de handbal a USV s-a 
impus pe teren propriu, cu sco-
rul de 35-34 (20-17), în faţa gru-
pării HC Odorhei, într-un joc 
din cadrul etapei a 17-a a Ligii 
Naţionale.

CS Universitatea: Şelaru, Stă-
nescu – Chiruţ (8 goluri), Gavri-
loaia (6), Cîntec (6), Starikov (3), 
Amihăesi (3), Roşu (3), Acatrinei 
(2), Şoldănescu (2), Dumitraş (1), 
Bursuc (1), Mitrea, Petrea, Ţigă-
naşu şi Ţuţu.

HC Odorhei: Ciobanu, Orban, 
Varo – Perez (7 goluri), Kuzma-
noszki (7 goluri), Talas (5 goluri), 
Florea (5 goluri), Câmpan (4 go-
luri), Adomnicăi (3), Mihalcea 
(2), Johannson, Komporaly. An-
trenor: Vlad Caba.

9 Martie 2013

Concursul Naţional 
„Cupa Bistriţei la Înot”, Bacău

Tinerii înotători pregătiţi în ca-
drul Complexului de Nataţie şi 
Kinetoterapie al USV de doam-
na lector univ. dr. Elena RAŢĂ 
au obţinut rezultate bune şi foar-
te bune la Concursul Naţional 
„Cupa Bistriţei la Înot” desfă-
şurat la Bacău. Găitan Andreea 
(2005) -loc I 50m Spate, loc II 50 
m Liber, loc III 50m Bras, loc III 
50m Fluture (în urma punctaju-
lui acumulat sportiva a fost de-
clarată cea mai bună sportivă la 
categoria ei de vârstă primind 
„Cupa Bistriţei”), Lucan Daria 
(2005)-loc I 50 m bras, Loc III 50 
m spate, loc I 4x50 m liber, Zvo-
rişteanu Yasmine (2004)- loc III 
50 m fluture, Loc I 4x50 m liber, 
Mateiciuc Denisa (2004) Loc I 4 

x 50 m liber, Smocot Cristiana 
(2004) Loc I 4x 50 m liber, Aani-
ţei Cosmina Loc I 4x50 m liber, 
Lungu Adelina (1998) Loc III 
100 m liber, Loc III 100 m spate.
Specialiştii din cadrul Comple-
xului de Natație şi Kinetoterapie 
oferă publicului atât programe 
de inițiere, cât şi de performanță.

Detalii cu privire la înscrieri şi 
instructorii de nataţie se găsesc 
pe site-ul:

www.natatie.usv.ro 

9 - 10 Martie 2013
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Concert 
„Mărţişoare muzicale”

Colegiul de Artă „Ciprian Po-
rumbescu”, în parteneriat cu 
Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava a organizat în Au-
ditorium-ul „Joseph Schmidt” 
concertul „Mărţişoare muzica-
le”. Elevi muzicieni din clase-
le a II-a până la a XI-a s-au stră-
duit să arate spectatorilor rodul 
muncii provenit din studiul de 
la şcoală, dar mai ales din cel in-
dividual. Ei au fost coordonaţi de 

profesorii Claudia Julei, de la cla-
sa de vioară, Mihaela Săveanu, 
de la clasa de flaut, Dorina Chiş-
că de la clasa de violă, Laura Hre-
niuc de la clasa de pian, şi Viorica 
Corjan de la canto clasic.Repre-
zentaţiile tinerilor artişti au fost 
variate, îmbinând muzica uşoa-
ră cu cea instrumentală, şi popu-
lară cu cea uşoară sau cultă. 

11 Martie 2013

Radio USV

Radio USV întâmpină primăvara cu trei emisiuni 
noi.
Invitaţie la lectură – o emisiune dedicată plăcerii 
de a citi, în fiecare luni de la 13.10.
After Hour – emisiune cu muzică house, în fiecare 
luni de la ora 21:00. 
Sport report – emisiune de ştiri din sportul suce-
vean şi naţional, în fiecare marţi de la ora 16:00.

Radio USV este mai viu ca niciodată!

11 Martie 2013

Stagii ERASMUS

În perioada 12 martie - 25 apri-
lie 2013 Universitatea „Ştefan 
cel Mare” organizează procesul 
de selecţie a studenţilor care vor 
efectua stagii de studiu sau plasa-
ment în universităţi din Uniunea 
Europeană, în cadrul programu-
lui Erasmus, în anul universitar 
2013-2014. 
USV pune la dispoziţia studen-
ţilor 85 mobilităţi de studiu sau 
plasament în ţări precum Italia, 
Spania, Portugalia, Franţa, Da-
nemarca, Germania, Belgia, Po-
lonia, Turcia, Austria.
Procesul de selecţie se organi-
zează la nivelul fiecărei facultăţi 
de către coordonatorul departa-
mental Erasmus, pe baza unor 
criterii generale dar şi specifice 
fiecărei facultăţi.
Candidaţii care doresc să parti-
cipe la concursul de selecţie, tre-

buie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: 
•	 Sa	fie	înscrişi	într-un	pro-
gram de studii la USV (licenţă-
zi, masterat-zi,doctorat)
•	 La	 momentul	 începerii	
stagiului să fie absolvenţi ai pri-
mului an de studiu (pentru sta-
giile de plasament această regulă 
nu se aplică)
•	 Să	aibă	 rezultate	profesio-
nale bune
•	 Să	fie	buni	 cunoscători	 ai	
limbii ţării pentru care solicită 
sau ai limbii engleze
•	 Să	nu	fi	beneficiat	de	un	alt	
stagiu Erasmus de acelaşi fel (cei 
care au beneficiat de un stagiu de 
studiu pot beneficia de un stagiu 
de plasament şi invers)
•	 Să	prezinte	o	 scrisoare	de	
intenţie
•	 Să	prezinte	un	curriculum	
vitae model Europass
•	 Să	îndeplinească	orice	alte	

criterii impuse de comisia de se-
lecţie a facultăţii de care aparţi-
ne.
În anul 2012-2013, 82 de studenţi 
de la USV au beneficiat de mobi-
lităţi Erasmus.
Lista mobilităţilor disponibi-
le poate fi consultată la avizierul 
Serviciului de Afaceri Europene, 
la parterul corpului E, şi pe site-
ul serviciului, la adresa: www.
usv.ro./relint/outgoing.php
După finalizarea concursuri-
lor de selecţie, Serviciul Afaceri 
Europene va organiza instrui-
rea studenţilor Erasmus selec-
taţi şi a rezervelor, în data de 15 
mai 2013, ora 12.00 în Amfitea-
trul Dimitrie Leonida, corp D. 
La această întâlnire sunt bineve-
niţi toţi studenţii care doresc să 
afle mai multe despre mobilită-
ţile Erasmus. Vor fi invitaţi foşti 
studenţi Erasmus care vor îm-
părtăşi din propriile experienţe.

12 Martie - 25 Aprilie 2013

Evenimente
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„Ziua Roşiei Montane” 
la Suceava

Clubul Eco-Silvic din cadrul Fa-
cultăţii de Silvicultură a Univer-
sităţii „Ştefan cel Mare” din Su-
ceava a organizat manifestarea 
intitulată „Ziua Roşiei Monta-
ne”, care a reunit peste 150 de 
participanţi, atât din mediul uni-
versitar, cât şi din afara acestuia. 
Evenimentul a debutat cu o ex-
poziţie fotografică în holul Aulei 
din corp E al USV. Evenimentul 
a fost deschis de către domnul 
şef de lucrări dr. ing. George Ma-
zăre care a prezentat clubul şi 

susţinătorii acestui club, spon-
sorii acestui eveniment - Uni-
versitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava şi Facultatea de Silvicul-
tură în calitate de gazde, Librări-
ile Alexandria, Organizaţia Sal-
vaţi Roşia Montană şi partenerii 
media: Radio USV, Monitorul de 
Suceava şi OrasulSuceava.ro. Au 
fost prezenţi şi membri ai cen-
trului local Suceava Cercetaşii 
României, grup care a contribuit 
la susţinerea şi promovarea eve-
nimentului. Preşedintele CES, 
Alexandru Istrate a prezentat un 
scurt istoric a ceea ce reprezintă 
Roşia Montană, introducând un 

film documentar care a surprins 
mai multe aspecte controversate 
ale situaţiei din Roşia Montană şi 
a constituit o pledoarie a proiec-
tului Salvaţi Roşia Montană. Ca-
dre didactice ale Facultăţii de Sil-
vicultură - conferenţiar univ. dr. 
ing. Marian Drăgoi, şef lucrări 
dr. ing. Cezar Tomescu, şef lu-
crări dr. ing. Marian Râşca - au 
luat cuvântul, abordând teme 
precum colonialismul ecologic, 
evoluţia biodiversităţii din zona 
Roşiei Montane şi efectele bio-
chimice ale cianurii asupra me-
diului înconjurător. 

13 Martie 2013
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„Se întâmplă la USV” 

Prima emisiune TV din acest se-
zon i-a avut ca invitaţi pe prof.
univ.dr. ing. Valentin POPA, 
Rector, prof. univ dr. ing. Adri-
an GRAUR, Preşedintele Consi-
liului de Strategie şi Dezvoltare, 
prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, 
Prorector, şi lector univ. dr. Ca-

melia IGNĂTESCU, care au dis-
cutat pe tema sentinţei favorabi-
le obţinută de USV în procesul 
intentat Ministerului Educaţiei 
Naţionale. La Rubrica Vox stu-
denţii din Campusul USV au 
încercat să ofere răspunsuri co-
recte la întrebarea „Ce este auto-
craţia?”. Emisiunile TV cu şi des-
pre USV difuzate săptămânal de 

postul local Bucovina TV, mode-
rate de studenţii Iulia SÎRGHI şi 
Iulian FOCA, prezintă cele mai 
actuale evenimente din mediul 
academic.

14 Martie 2013

Atelierele USV 
Tema 1: 
Despre Articole Cotate ISI 

Plecând de la realitatea unanim 
acceptată că prestigiul oricărei 
universităţi este dat, în cea mai 
mare măsura, de contribuţia 
acesteia la cunoaşterea universa-
lă şi că una din cele mai utilizate 
căi de afirmare a acestei contri-
buţii o reprezintă publicarea re-
zultatelor cercetării ştiinţifice în 
revistele de prestigiu din lume, 
Facultatea de Ştiinte Economice 
şi Administraţie Publică a iniţi-
at, sub coordonarea domnului 
prof. dr. Doru TILIUŢE, îm-
preună cu Facultatea de Ingine-
rie Electrică şi Facultatea de Sil-
vicultură, o primă manifestare 
dintr-o serie de trei întâlniri, sub 
genericul Atelierele USV. Mani-
festarea a avut scopul de a pre-
zenta strategii, metode şi tehnici 
de maximizare a şanselor ca un 
articol ştiinţific să fie acceptat 
spre publicare de o revista presti-
gioasă, cotată ISI. Participanţilor 
li s-a explicat care sunt instru-
mentele scientometrice de pozi-
ţionare a unei reviste pe un anu-
mit domeniu şi criteriile dupa 
care se poate alege o revistă în 

care se doreşte publicarea rezul-
tatelor cercetării, prcum şi eta-
pele care trebuie urmate în acest 
sens. Au susţinut prezentări pu-
blice şi au acceptat să împărtă-
şească din propria lor experienţă 
cadrelor didactice din USV, cât 
si studenţilor doctoranzi, intere-
sati de această activitate, domnii 
prof. dr. Mihai DIMIAN, conf. 
dr. Marian DRĂGOI, lector dr. 
Daniel VĂTAVU, as. dr. Gabriel 
DUDUMAN, prof. dr. Doru TI-
LIUŢE. Auditoriul a fost format, 
conform sondajului efectuat, din 
studenti masteranzi (12,2%), stu-
denţi doctoranzi (60,98%) şi ca-
dre didactice din USV (26,82%). 
Pentru a măsura eficienţa şi utili-
tatea manifestării s-a elaborat un 
chestionar care a fost completat 
de participanţi. Dupa prelucra-
rea datelor, rezultatele au indi-
cat faptul ca 80,95% din partici-
panţi au găsit iniţiativa ca fiind 
foarte bună, 7,14% au conside-
rat-o bună şi 11,9% au apreciat-
o ca fiind destul de bună. 41,46% 
din paricipanţi au afirmat că te-
mele abordate au corespuns în 
foarte mare masură aşteptărilor 
lor, în timp ce 36,59% au consi-
derat că tematica a corespuns în 
mare masura, doar 21,95% au 

apreciat că aşteptările lor au fost 
satisfăcute în oarecare masură. 
La întrebarea privind noutatea 
informaţiilor primite, 26,19% 
au afirmat că informaţiile au 
fost noi în foarte mare măsura, 
47,62% au apreciat că informa-
ţiile au avut caracter de noutate 
în mare masură, 14,29% au răs-
puns cu „într-o oarecare masu-
ra” şi doar 7,14% au considerat ca 
informaţiile au fost noi în foarte 
mică masură. În ceea ce priveşte 
utilitatea informaţiilor, 42,86% 
le-au considert foarte utile, tot 
atâţia utile, 9,52% destul de uti-
le, 5,72% foarte puţin sau puţin 
utile, în procente egale. Interesul 
participanţilor pentru continu-
area seriei de manifestari se re-
flectă în următoarele procenta-
je: 78,57% din repondenţi doresc 
în foarte mare măsură continua-
rea acţiunii, 14,29% sunt intere-
saţi în mare masură, 4,76% sunt 
interesaţi într-o oarecare măsura 
şi 2,38% sunt interesaţi în mică 
măsură.
Prezentările pot fi accesate pe 
pagina manifestării:

http://www.seap.usv.ro/ro/in-
dex.php?pag=18&eventid=2 

14 Martie 2013
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Evenimente

Expuneri despre roboţi 
industriali şi aplicaţiile lor în 
industrie

Continuând seria acţiunilor care 
asigură legătura studenţilor cu 
mediul economic, Facultatea de 
Inginerie Mecanică, Mecatroni-
că şi Management a organizat, 
cu susţinerea Societăţii Române 
de Robotică (SRR), o expunere 
privind roboţii industriali şi apli-
caţiile acestora în industrie.
Firma ROBCON instalează în 
Romania aplicaţii dezvoltate de 
firma germana CLOOS în do-
meniul asamblării prin sudare. 

Zeci de roboţi ai firmei CLOOS, 
unul din cei mai renumiţi pro-
ducători de roboţi din lume, au 
fost deja instalaţi în România, 
conform datelor oferite de firma 
ROBCON.
Pornind de la prezenţa pe piaţa 
românească a acestor firme, un 
reprezentant al firmei ROBCON 
a fost invitat la USV pentru a 
prezenta activitatea firmei sale, 
precum şi oportunităţile de an-
gajare pentru studenţii suceveni 
în domeniul ingineriei mecani-
ce, dar nu numai. Acesta a sus-
ţinut în Aula Universităţii două 
prelegeri privind arhitectura ro-

boţilor industriali şi aplicaţiile 
roboţilor în industrie, cu precă-
dere în domeniile unde este ne-
cesară îmbinarea prin sudare.
La aceste prelegeri au participat 
studenţi şi cadre didactice de la 
facultăţile de inginerie din ca-
drul USV. În urma prelegerilor, 
s-a desprins amploarea deose-
bită a activităţilor care se desfă-
şoară în România în domeniul 
sudării cu roboţi industriali, pre-
cum şi oportunităţile de angaja-
re pentru tinerii absolvenţi de în-
văţământ ingineresc.

14 - 15 Martie 2013

Ambasadori la USV

Ambasadorii statelor Qatar, 
Emiratele Arabe Unite, Ka-
zahstan şi Albania au vizitat 
USV şi au discutat cu conduce-
rea USV posibile oportunităţi de 
colaborare. Întâlnirea fost medi-
ată de Preşedintele Consiliului 
Judeţean Suceava, Cătălin-Ioan 
NECHIFOR, şi de directorul In-
stitutului de Relaţii Internaţio-
nale şi Cooperare Economică, 

Anton CARAGEA.
Mohammed Saad Al Hosani, 
ambasadorul Qatarului, Za-
coub Zousif Al Hasani, amba-
sadorul Emiratelor Arabe Uni-
te, Talgat Kaliyev, ambasadorul 
Kazahstanului şi din partea Al-
baniei, Mark Doda, însărcinat cu 
afaceri, au vizitat câteva obiecti-
ve din Campusul I al USV. 
Discuţiile, la care au participat 
din partea USV, prof. univ. dr. 
Adrian GRAUR, Preşedintele 

Consiliului de Strategie şi Dez-
voltare, prof. univ. dr. Ştefan 
PURICI, Prorector cu imaginea 
universităţii, relaţii internaţiona-
le şi dezvoltare europeană, prof.
univ. dr. Mihai DIMIAN, Pro-
rector cu activitatea ştiinţifică, 
au vizat aspecte generale privind 
oferta de studii academice pen-
tru cetăţeni străini precum şi un 
posibil parteneriat pentru con-
struirea noului Campus USV de 
la Moara.

15 Martie 2013
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Handbal 
Büyükşehir Belediye Ankaras-
por - CS Universitatea Suceava 
33-36 (17-18)

CSU Suceava a jucat de la ora 
18.00 la Ankara în compania 
echipei Büyükşehir Belediye 
Ankaraspor, într-un meci con-
tând pentru prima manşă a sfer-
turilor de finală ale Cupei Chal-
lenge. „A fost un meci mai dificil 
decât ne-am aşteptat, gazdele al-
cătuind o echipă solidă şi deose-
bit de combativă. Am jucat mai 
bine în repriza a doua când pre-
gătirea noastră fizică s-a dove-
dit a fi decisivă. Am punctat pe 
contraatac, ne-am impus în dis-
puta cu gruparea turcă şi acum 
avem prima şansă la calificarea 
în semifinale” a declarat directo-
rul tehnic al CSU Suceava, Petru 
GHERVAN.

Pentru CSU au marcat Adi Mi-
trea (7 goluri), Florin Acatrinei 
(6), Razvan Gavriloaia (5), Adi 
Chirut (4), Alin Rosu (4), Andry 
Starikov (4), Georgica Cantec (3), 
Silvian Amihăesi (2) şi Cosmin 
Ţigănaşu (1). Antrenor: Răzvan 
Bernicu.

16 Martie 2013

Atelierul de lucru 

Facultatea de Silvicultură a orga-
nizat un atelier de lucru intitu-
lat „Paşi spre întocmirea unei lu-
crări de cercetare”. Manifestarea 
s-a adresat în principal studenţi-
lor din anii terminali de la ciclul 
de licenţă, precum şi celor de la 
ciclurile universitare de masterat 

şi doctorat şi a urmărit să iden-
tifice principalele probleme pe 
care tinerii cercetători le au în 
conceperea planurilor şi lucrări-
lor de cercetare. Au fost dezbătu-
te aspecte care se referă la modul 
în care tinerii cercetători trebu-
ie sa îşi structureze şi planifice o 
lucrare şi s-a insistat asupra ne-
cesităţii asigurării originalităţii 

şi respectării normelor de etică. 
Discuţiile din cadrul atelierului 
de lucru au fost conduse de către 
decanul facultăţii, domnul conf. 
univ. dr. ing Sergiu HORODNIC 
şi de prodecani – şef de lucrări 
dr. ing. Ciprian PALAGHIANU 
şi şef de lucrări dr. ing. Gabriel 
DĂNILĂ.

18 Martie 2013

Evenimente
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PRO INVENT 2013, 
Cluj-Napoca 
Ediţia a XI-a

Salonul Internaţional al Cercetă-
rii, Inovării şi Inventicii a premi-
at anul acesta invenţiile cadrelor 
didactice şi studenţilor din USV 
cu 5 medalii de aur, 2 medalii 
de argint, o medalie de bronz şi 
Diploma Universităţii Tehnice 
a Moldovei. Majoritatea inven-
ţiilor premiate aparţin unor ca-
dre didactice şi studenţi din Fa-
cultatea de Inginerie Electrica şi 
Ştiinţa Calculatoarelor. Diplomă 
Universităţii Tehnice a Moldovei 
s-a acordat cercetătorilor GRA-
UR Adrian, NIŢAN Ilie, UN-
GUREANU Constantin pentru 
POMPA ELECTROCHIMICĂ. 
Diplomă de excelenţă şi Meda-
lia de Aur s-au acordat cerce-
tătorilor GRAUR Adrian, Do-
rel CERNOMAZU, MANDICI 
Leon pentru MOTOR ELEC-
TRIC CU DEPLASARE LIMI-

TATĂ. Diplomă de excelenţă şi 
Medalia de Aur s-au acordat cer-
cetătorilor GRAUR Adrian, Do-
rel CERNOMAZU, MANDICI 
Leon, NITAN Ilie et.al. pentru 
ACTUATOR SOLAR. Diplomă 
de excelenţă şi Medalia de Aur 
s-au acordat cercetătorilor POPA 
Valentin, NIŢAN Ilie, ROMA-
NIUC Ilie, CERNOMAZU Do-
rel et.al. pentru POMPA ELEC-
TROCHIMICĂ. Diplomă de 
excelenţă şi Medalia de Aur s-au 
acordat cercetătorilor RATA Mi-
hai, PRODAN Cristina, CER-
NOMAZU Dorel et.al pentru 
Grup de inventii Micromotoa-
re magnetostrictive. Diplomă 
de excelenţă şi Medalia de Aur 
s-au acordat cercetătorilor CER-
NOMAZU Dorel, RATA Mihai, 
OLARIU Elena-Daniela, NI-
TAN Ilie, JEDER Mihaela, UN-
GUREANU Constantin pentru
Grup de inventii: Micromotoare 
electrice. Diplomă de excelenţă 
şi Medalia de Argint s-au acor-

dat cercetătoarei JIANU Miha-
ela Dana pentru PAPUSA. Di-
plomă de excelenţă şi Medalia de 
Argint s-au acordat cercetători-
lor FILOTE Constantin, TIRON 
Mihai-Cristian, MIRAUTA Ilie 
pentru SISTEM AUTOMAT 
DE AMPLASARE A PAVELE-
LOR PE EUROPALET. Diplomă 
de excelenţă şi Medalia de Bronz 
s-au acordat cercetătorilor CIU-
FUDEAN Călin, FILOTE Con-
stantin, BUZDUGA Cornel, 
PATA Sergiu, ORHEI Liviu, TO-
RAC Abel, MARUSIC Galina 
pentru SISTEM PENTRU MO-
NITORIZAREA CALITĂŢII 
SURSELOR DE APĂ POTABI-
LĂ. Participarea a fost posibilă 
datorită domnului prof. univ. dr. 
ing. Adrian GRAUR, care a sus-
ţinut financiar, prin sponsoriză-
rile atrase, realizarea pliantelor, 
posterelor şi inchirierea spaţiului 
expoziţional.

19 - 22 Martie 2013

Bursă de excelenţă

În scopul recunoaşterii şi pro-
movării cercetării ştiinţifice, o 
componenta esenţială a misi-
unii sale, Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava anunţă 
un nou rezultat remarcabil ob-
ţinut de unul dintre studenţii 
doctoranzi ai USV în acest an. 
Studentul doctorand al USV, în 
co-tutela cu Universitatea Ver-
sailles Saint-Quentin en Yveli-
nes, Franţa, Daniel CHIRUŢĂ, 
se află printre cei 38 de câştigă-
tori ai burselor de excelenţă „Ei-
ffel” oferite de guvernul francez 
în acest an pentru ştiinţă şi in-

ginerie. Programul de burse de 
excelenţă „Eiffel”, lansat în ia-
nuarie 1999 de către Ministerul 
Afacerilor Externe al Franţei, 
sprijină activitatea de recrutare 
internaţională a instituţiilor de 
învăţământ superior franceze, în 
contextul de concurenţei spori-
te între ţările dezvoltate, pentru 
a atrage studenţi străini de elită.
Bursele de excelenţă „Eiffel” sunt 
destinate studenţilor de până în 
30-35 de ani ale căror calităţi au 
fost recunoscute de către insti-
tuţiile franceze de învăţământ 
superior care doresc să îi admi-
tă pentru continuarea studiilor. 
Numai candidaţii de naţionali-

tate străină sunt eligibili pentru 
o bursă de studii din partea gu-
vernului francez, primul dintre 
cele trei criterii de selecţie pen-
tru obţinerea acestei burse de ex-
celenţă fiind caracterul inova-
tor al cercetării. Printre laureaţii 
din acest an se află numai 2 ce-
tăţeni români iar rata de accep-
tare pentru secţiunea de ştiinţe 
şi inginerie a fost de aproximativ 
25%. Această bursă de excelenţă 
permite câştigătorului un stagiu 
de maxim 10 luni la universita-
tea franceză parteneră, cu o bur-
sa lunară de 1400 de euro, alături 
de alte beneficii.

20 Martie 2013
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Laval Virtual

Laval este un oraş în Franţa, 
unde este şi prefectura departa-
mentului Mayenne, din regiu-
nea Pays de la Loire. Numărând 
aproximativ 50.000 de locuitori 
şi aproape 120.000 de locuitori 
în aglomeraţia din jurul oraşu-
lui (în cele 20 de comune), aces-
ta constituie un pol al industri-
ei, agriculturii şi învăţământului 
din regiune şi, de 15 ani, al rea-
lităţii virtuale. În acest oraş stu-
denţii pot urma programul de 
master „Ingénierie du Virtu-
el et Innovation” de la ParisTe-
ch Arts et Métiers, recunoscut 
pentru performanţă în Franţa, 
dar şi alte programe de inginerie 
(5 ani) şi masterat la Ecole Supe-
rieure d’Informatique, Electro-
nique, Automatique. În fiecare 
an, în acest oraş din Franţa are 
loc un eveniment ştiinţific de-
osebit, Laval Virtual - eveni-
ment internaţional dedicat re-
alităţii virtuale, tehnologiilor 
convergente şi proiectelor 3D în 
timp real, aplicaţiilor lor viitoa-
re. În acest an evenimentul a du-
rat cinci zile, în perioada 20 - 24 
martie 2013. Trei zile au fost re-
zervate profesioniştilor, repre-
zentanţilor firmelor din întrea-
ga lume, care folosesc realitate 
virtuală, oamenilor de ştiinţă şi 
celor care au expus sau au intrat 
în competiţie. Expoziţia a găz-
duit mai multe evenimente: sa-
lonul expozanţilor, care a întru-
nit principalii actori economici 
şi ştiinţifici din domeniu, VR 
Mix Conference - o conferinţă 
ştiinţifică internaţională, Virtu-

al Fantasy - competiţia destina-
tă studenţilor (cu lucrări expu-
se sau finalizate în timp limitat 
chiar în spaţiul din incinta Cen-
trului de Afaceri), ReVolution - 
concurs internaţional de anima-
ţie interactivă. În frumoasa sală 
a teatrului din Laval, joi seara, au 
fost decernate premiile, acordate 
de un juriu internaţional, parti-
cipanţilor la evenimentele men-
ţionate. În Laval, Laval Virtual 
Awards, seara de joi era numită 
seara „Cezarului” realităţii vir-
tuale, iar cetăţenii oraşului spu-
neau, cu mândrie, că se află în 
capitala realităţii virtuale a Eu-
ropei sau în Coreea de Sud a teh-
nologiei. O echipă de studenţi ai 
Universităţii „Ştefan cel Mare” 
din Suceava a participat la pre-
stigiosul eveniment la secţiunea 
Virtual Fantasy, privilegiul ve-
nind în urma selectării de către 
un juriu internaţional competent 
a lucrării Augmented Social Ta-
ble, prezentată de studenţii Io-
nuţ – Andrei ACSINTE şi Ioana 
NISTOR, sub coordonarea dom-
nului şef de lucrări dr. ing. Radu 
VĂTAVU, de la Facultatea de In-
ginerie Electrică şi Ştiinţa Calcu-
latoarelor. Profesorii universitari 
Adrian GRAUR şi Romeo IO-
NESCU, de la FIESC şi FIM, au 
însoţit echipa studenţilor la La-
val, participând şi la o serie de 
alte evenimente, printre care se 
remarcă vizita la ESIEA, şcoala 
de ingineri de prestigiu în infor-
matică, electronică şi automati-
zări, la întrevederea de la Con-
siliul general al departamentului 
La Mayenne, la întîlnirea cu pri-
marul orasului Laval, dl. Jean-

Christophe BOYER, care a feli-
citat echipa din Suceava pentru 
prima prezenţă la Laval Virtual. 
El este convins că vom participa 
şi la ediţiile următoare.
Asociaţia Laval - Suceava a fost 
mereu alături de echipa sucevea-
nă, acordând sprijin, participând 
cu emoţie la eveniment, asigu-
rând întîlniri profesioniste pro-
fesorilor de la USV. Laval Virtual 
este una din cele mai importan-
te expoziţii în domeniu la nivel 
european şi chiar la nivel mon-
dial. În fiecare an, peste 13.000 
de vizitatori, din care aproxima-
tiv 4500 de profesionişti trec pra-
gul expoziţiei. Evenimentul este 
destinat pasionaţilor de realitate 
virtuală, tehnologie de vârf a şti-
inţei actuale. De altfel, tema din 
acest an s-a numit Revoluţia, ur-
mătorul mare pas, pentru că se 
apreciază că realitatea virtua-
lă şi tehnologia 3D în timp real 
vor revoluţiona viitorul nostru. 
Peste 40% din participanţi au 
fost din Europa, 30% din Asia, 
18% din America de Nord, dar 
au fost echipe şi din Brazilia, din 
câteva ţări africane, din Austra-
lia. Expoziţia a fost vizitată de 
doi miniştri ai guvernului fran-
cez, domnul Guillaume GAROT 
şi doamna Fleur PELLERIN. 
Doamna Fleur PELLERIN, mi-
nistru cu problemele întreprin-
derilor mici şi mijlocii, inovare şi 
economie numerică, îşi doreşte 
ca Laval să devină un loc de refe-
rinţă de nivel mondial în tehno-
logia realităţii virtuale şi un lea-
der în economia numerică.

20 - 24 Martie 2013
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Evenimente

Handbalişti CSU convocaţi la 
echipa naţională

Între cei 19 jucători convocaţi de 
antrenorul naţionalei masculine 
de handbal a României, Eliodor 
Voica, pentru meciurile cu Be-
larus din preliminariile Campi-
onatului European din 2014, se 
află şi handbaliştii Universităţii 
Suceava, portarul George Şelaru 
şi interul dreapta, Florin Acatri-
nei. Naţionala de handbal a Ro-
mâniei va juca la Piatra Neamţ 
partida tur cu Belarus, în 3 apri-
lie. Meciul retur va avea loc pe 
data de 7 aprilie, la Minsk. 

21 Martie 2013

„Se întâmplă la USV” 
       
Seria emisiunilor TV difuzate de 
postul local Bucovina TV a fost 
dedicată Zilelor Francofoniei, un 
eveniment sărbătorit în fiecare 
an şi la USV, prezentat de conf. 
univ. dr. Simona-Aida MANO-
LACHE, Prodecan al Facultăţii 
de Litere şi Ştiinţe ale Comuni-
cării. Studenţii USV intervievaţi 
în cadrul rubricii de anchetă pe 
teme de cultură generală au în-
cercat să explice termenul „poli-

glot”. Alături de studenţii USV la 
rubrica Omul săptămânii au fost 
prezenţi reprezentanţii Centru-
lui de Consiliere şi Orientare în 
Carieră (CCOC) din USV, psi-
holog Liliana BUJOR şi Direc-
torul Centrului, doamna conf. 
univ. dr. Carmen Cornelia BA-
LAN, care au prezentat activita-
tea centrului şi activităţile lunii 
martie. Emisiunea a fost realiza-
tă şi moderată de studenţii USV 
Iulia SÎRGHI şi Iulian FOCA.

21 Martie 2013

Seria evenimentelor culturale 
interacademice ale DLLS

Alăturându-se celorlalte depar-
tamente care au organizat ma-
nifestări cultural-ştiinţifice cu 
prilejul aniversării unui semi-
centenar de existenţă a univer-
sităţii sucevene, Departamen-
tul de Limbi şi Literaturi Străine 
(DLLS) al Facultăţii de Litere şi 
Ştiinţe ale Comunicării a fost 
gazda unui nou eveniment care 
se înscrie în Seria evenimente-
lor culturale interacademice ale 
acestui departament. Este vorba 
de conferinţa profesorului doc-
tor emeritus Konrad Groß, in-
titulată „Canada/Quebec: One 
or Two Founding Nations? 250 
Years of a Strained Relation-

ship”, găzduită de amfiteatrul 
A115 al universităţii. Reputa-
tul canadianist – care a inaugu-
rat în martie 2012 această serie 
de evenimente cu o altă confe-
rinţă interesantă, având ca temă 
stereotipul aborigenului „ver-
de” – a studiat engleza, ştiinţele 
politice şi antropologia cultura-
lă, şi-a dat doctoratul în litera-
tură engleză în 1970, la Univer-
sitatea din Köln, şi şi-a finalizat 
studiile postdoctorale în 1977 la 
Universitatea din Freiburg. În-
tre 1978 şi 2005 a funcţionat ca 
profesor de literatură america-
nă şi canadiană la Universitatea 
Albrecht din Kiel. Pînă în acelaşi 
an a fost şi director al Centru-
lui de Studii Nord-Americane şi 
şef al Departamentului de Stu-

dii Americane şi Canadiene de la 
aceeaşi universitate. Evenimen-
tul a fost organizat de programul 
masteral „Cultură şi civilizaţie 
britanică în contextul globali-
zării” (CCBCG) al DLLS, în par-
teneriat cu Asociaţia Central-
Europeană de Canadianistică 
(ACEC) şi cu Centrul de Studii 
Nord-Americane al Universităţii 
din Kiel. Evenimentul a fost co-
ordonat de prof. univ. dr. Rodi-
ca ALBU, canadianistă de marcă 
a Universităţii „Al. I. Cuza” din 
Iaşi şi secretar al ACEC, conf. 
univ. dr. Gina MĂCIUCĂ, di-
rector al DLLS, şi conf. univ. dr. 
Cornelia MACSINIUC, coordo-
nator al programului masteral 
CCBCG. 

21 Martie 2013
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Zilele Francofoniei, 
ediţia a XVII-a
Témoignages des pays 
francophones

Desfăşurată în cadrul celei de-a 
XVII-a ediţii a Zilelor Franco-
foniei organizate de Colectivul 
de Franceză din cadrul Facultă-
ţii de Litere şi Ştiinţe ale Comu-
nicării (FLSC), secţiunea Témo-
ignages des pays francophones, 
coordonată de lector dr. Nico-
leta MOROŞAN, a constituit o 
oportunitate pentru studenţii şi 
absolvenţii USV de a-şi prezenta 
experienţele universitare franco-
fone de dată recentă. Derulându-
se sub egida interculturalităţii, 
cea de-a V-a ediţie a reunit o va-
rietate de mărturii venind de pe 
continentul european şi cel afri-
can. Prezentările au fost realizate 
de studenţi aflaţi în ciclul de stu-
dii de licenţă care au beneficiat 

de burse Erasmus în universităţi 
franceze în anul 2012 - Univer-
sitatea din Rouen, Universitatea 
„Sophia Antipolis” din Nisa sau 
Universitatea „Paul Valéry” din 
Montpellier, de studenţi doc-
toranzi români care au urmat 
stagii la Universitatea din Lille, 
de studenţi doctoranzi de origi-
ne algeriană şi senegaleză aflaţi 
în stagii de cercetare la USV cu 
burse Eugen Ionescu, de absol-

venţi FLSC care au participat 
în experienţa lor profesională la 
proiecte francofone. Deschizân-
du-se în egală măsură către vii-
torii studenţi, activitatea Témo-
ignages des pays francophones a 
cuprins şi aspiraţiile provençale 
ale mai multor elevi din învăţă-
mântul preuniversitar. 

21 Martie 2013

Zilele Francofoniei, 
ediţia a XVII-a
Concurs Connexions: le livre de 
chevet
  
Concursul Connexions: le li-
vre de chevet, organizat de lec-
tor dr. Corina IFTIMIA şi lec-
tor dr. Cristina STANCIU, este 
deja la a doua ediţie şi se bucu-
ră de un adevărat succes în rân-
dul tinerilor francofoni şi fran-
cofili, reuşind să reunească zeci 
de participanţi, iubitori de car-
te, dar şi de actorie. Alegerea tex-
telor le aparţine în cea mai mare 
măsură, iar confruntarea - deloc 
uşoară - începe cu mult înaintea 
concursului, conform unui pro-
gram anunţat în prealabil. Căci 
într-o primă etapă se beneficiază 
de duşuri…scoţiene, adminis-
trate, desigur, în cel mai pur spi-
rit al pluringvismului care pre-
domină la Facultatea de Litere şi 
Ştiinţe ale Comunicării (FLSC). 
Nimic nu se lasă la voia întâm-

plării, toate eforturile sunt ori-
entate către victoria finală. Cri-
teriile de selecţie sunt riguroase : 
echipa odată reunită, trece la ve-
rificări, repetiţii, fie încurajante, 
fie descurajante, atât de o parte, 
cât şi de alta, încercându-se o cu-
prindere cât mai variată a unui 
repertoriu atractiv din literatu-
ra franceză şi francofonă, care 
să întrunească gusturile unui 
public larg. Obiectivul declarat 
este atragerea celor tineri, foarte 
tineri sau mai puţin tineri, către 
lectură. 
Preselecţia odată încheiată, sala 
de conferinţe 006 din corpul E 
devine, la un semn aşteptat de 
primăvară timpurie, o scenă ani-
mată în care participanţii intră în 
pielea unor cunoscute personaje 
literare, interacţionează cu juriul 
şi cu publicul, creându-se astfel 
o conexiune uimitoare, într-o 
atmosferă agreabilă, prea puţin 
formală, cu muzică, joc, costu-
me şi imagini proiectate, ce vin 

în completarea textelor interpre-
tate. Un colaj de genuri variate, 
aparţinând aproape tuturor cu-
rentelor literare, traversate sin-
cronic şi diacronic în doar două 
ore în care nume ilustre şi ope-
re reprezentative se succed cu 
repeziciune chiar sub ochii noş-
tri…MOLIERE, IONESCO, 
CAMUS, VIAN, HUGO, RIM-
BAUD, BAUDELAIRE…
Ideea spectacolului - concurs 
părea la început simplă, prelua-
tă după formatul binecunoscu-
tei emisiuni Voyage au bout de la 
nuit, difuzată pe un celebru ca-
nal de televiziune francez. La-
sând însă deplină libertate con-
curenţilor, cu o metodă de lucru 
ce caută doar valorificarea far-
mecului, a dezinvolturii, a talen-
tului şi a imaginaţiei studenţilor 
noştri de anul I, II şi III Licenţă, 
am avut revelaţia, împreună, a 
unui adevărat spectacol care spe-
răm să devină tradiţie în fiecare 
an, de Zilelele Francofoniei. 

21 Martie 2013
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Concursul cu premii se bucu-
ră de recunoaşterea unui juriu 
profesionist, din componenţa 
lui făcând parte atât cadre di-
dactice de înaltă ţinută acade-
mică, prof. univ. dr Elena-Brân-
duşa STEICIUC, conf. univ. dr., 
Prodecan FLSC, Simona-Aida 
MANOLACHE, lector univ. dr. 
Olga OPREA GANCEVICI, lec-
tor univ. dr. Cristina DRAHTA, 
lector univ. dr. Camelia BIHO-
LARU, lector univ. dr. Nicoleta 
MOROŞAN, cât şi reprezentanţi 
din partea studenţilor. Nu a lipsit 
nici participarea internaţiona-

lă, primindu-i cu drag în mijlo-
cul nostru pe studenţii veniţi cu 
burse, ca de exemplu, anul tre-
cut, Adeline Guiban, Franţa, iar 
anul acesta, Amina Hacini, Al-
geria şi Coly Yaya din Senegal. 
Întâmplare sau nu, câţiva dintre 
premianţii de anul trecut s-au 
îndreptat către institute de acto-
rie (Bogdan Bortă, Iuliana Nă-
săudean), alţii rămân în conti-
nuare fideli literelor, fiind încă o 
dată fericiţi să repete, alături de 
noi, experienţa incitantă de anul 
anterior (Larisa Tocilă, Bian-
ca Barbu, Lauric Zamfira, Anca 

Persteniuc), iar alţii s-au strădu-
it să-şi atragă direct publicul că-
tre viitoarele apariţii editoriale, 
prezentându-ne propriile cre-
aţii de o valoare literară deloc 
de neglijat (Florin Iulian Foca, 
Anca Alupoaie, Maria Schipor). 
Îi felicităm încă o dată pe toţi şi 
îi aşteptăm la următoarele edi-
ţii pentru a ne transmite emoţia 
desăvârşirii unui gând inspirat 
de lectura unei cărţi de căpătâi, 
în fiecare martie, aici, în spaţiul 
nostru de conferinţe, de inter-
pretare şi de lectură din corp E 
al USV.

continuare

Parteneriat academic

În cadrul Acordului de colabora-
re între Universitatea „Ştefan cel 
Mare” Suceava (USV) şi Insti-
tutul Comercial-Economic din 
Cernăuţi (ICEC) al Universită-
ţii Comercial-Economice Naţi-
onale din Kiev (UCENC), con-
ducerile celor două universităţi 
au semnat la USV programul 

de activităţi pentru anul 2013. 
Directorul Institutul Comerci-
al-Economic din Cernăuţi, Pro-
fesor Tetiana OREKHOVSKA 
şi Rectorul USV, prof. univ. dr. 
ing. Valentin POPA au convenit 
să deruleze o serie de activităţi, 
precum manifestări ştiinţifice 
comune - Al VII-lea Festival stu-
denţesc bucovinean al publicită-
ţii, Al II-lea Festival bucovinean 

al ştiinţei, elaborarea în comun a 
unor monografii colective, par-
ticiparea la activităţi de cerceta-
re ştiinţifică, organizarea pe bază 
de reciprocitate a unor activităţi 
culturale prin participarea for-
maţiilor artistice studenţeşti din 
cele 2 universităţi şi desfăşurarea 
de competiţii sportive între am-
bele instituţii de învăţământ su-
perior.

21 Martie 2013
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Francofonia 2013 sub semnul 
muzicii şi al iubirii

Revista francofonă de cultură şi 
creaţie La Lettre „R”, editată cu 
sprijinul Asociaţiei EduCultu-
reme, a organizat conferinţa cu 
titlul Muzica – spaţiu al iubirii, 
având-o invitată de onoare pe 
doamna Elena ISTRATE, pro-
fesoară la Colegiul de Artă „Ci-
prian Porumbescu” din Sucea-
va. Ignorând complet viscolul 
de afară, Amfiteatrul „Dimitrie 
Leonida” a devenit un teritoriu 
al armoniei, al vibraţiei, al sune-
tului cald şi al emoţiei. Doamna 
Elena ISTRATE ne-a făcut sur-
priza ca, alături de dumneaei şi 
de Florina-Alexandra Pahomi, 

studentă în anul al III-lea la Fa-
cultatea de Istoria şi Teoria Artei 
din cadrul Universităţii de Artă 
„George Enescu” din Iaşi, să ne 
aducă două „exemple” vii în con-
textul seriei de audiţii ilustrative: 
este vorba despre Lidia Zaharia 
(flaut) şi Eugen Toboş (chitară), 
doi elevi talentaţi din clasa a XII-
a, de la Colegiul de Artă „Cipri-
an Porumbescu” din Suceava. 
Prezentarea doamnei Elena Is-
trate s-a constituit într-o lecţie 
– documentată şi magică în ace-
laşi timp – de şi despre muzică, 
plecând de la definiţia şi caracte-
risticile sunetului, percepţia su-
netului ca proces mental de in-
terpretare a mesajelor transmise 
de stimulii auditivi şi de la dife-

renţa dintre sunet şi zgomot (ul-
timul lipsit de încărcătură infor-
maţională), totul bazat pe scurte 
exemple muzicale, înregistra-
te sau live. Fiind în plină sărbă-
toare a francofoniei, fragmente-
le muzicale audiate au aparţinut 
preponderent muzicii franceze: 
Jean-Philippe Rameau, Claude 
Debussy, Dalida, Céline Dion, 
Lara Fabian etc. Prin muzică, 
doamna Elena ISTRATE a găsit 
cea mai frumoasă formulă de a 
vorbi publicului. Pentru că mu-
zica este puntea care leagă inima 
şi raţiunea, dar şi oameni altfel 
foarte diferiţi, conferinţa a fost 
un fel de a fi împreună într-o sta-
re de graţie.

22 Martie 2013

Efigia lui Ştefan cel Mare

La iniţiativa conducerii USV 
artistul plastic Viorel GRIGO-
RAŞ a realizat portretul lui Şte-
fan cel Mare – o lucrare artisti-
că realizată într-o tehnică mai 
puţin cunoscută, metaloplastia, 
arta transpunerii unui portret 
sau a unui peisaj, prin reliefarea 
pe o coală de tablă. Efigia are o 
dimensiune apreciabilă (65 x 100 
cm, 95 x 125 cm cu paspartú) şi 
a necesitat aproximativ 2 luni 
de lucru. Artistul Viorel GRI-
GORAŞ a absolvit Facultatea de 
Arte Plastice din Iaşi (1973) şi a 

fost profesor de educaţie plastică 
la Gura Humorului. În prezent, 
el este singurul artist din cadrul 
filialei sucevene a Uniunii Artiş-
tilor Plastici din România care 
lucrează în tehnica metaloplas-
tiei.

22 Martie 2013
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Evenimente

Calificare în semifinalele Cupei 
Challenge

Echipa de handbal masculin 
a Clubului Sportiv Universita-
tea Suceava s-a calificat pentru 
a doua oara în istoria clubului 
în semifinalele Cupei Challen-
ge, câstigând pe teren propriu cu 
scorul de 30-27, împotriva echi-
pei turce Büyükşehir Belediye 
Ankaraspor, în manşa secundă 
din cadrul sferturilor de finală.
„Este o calificare meritată, pen-
tru că am dominat ambele me-
ciuri, am condus aproape în per-
manenţă şi cred că mai departe 
a mers echipa mai bună. Ne-am 
analizat destul de bine adversa-
rul şi înainte de meciul tur, dar 
mai ales dupa meciul jucat de noi 
în Turcia. Nu au avut, practic, cu 
ce să ne surprindă, doar cu cate-
va goluri de la distanţă. Trebu-
ie să-i felicitam pe băieţi, pentru 
ca au muncit, mai ales ca au fost 
şi neajunsuri la echipă. Este me-
ritul lor, al tuturor, că am ajuns 
aici şi speram să o ţinem tot aşa”, 
a declarat antrenorul Răzvan 
Bernicu.

Universitatea Suceava: Şela-
ru, Stănescu – Mitrea (8 goluri), 
Chiruţ (7 goluri), Acatrinei (5), 
Gavriloaia (5), Bursuc (3), Sta-
rikov (1), Şoldănescu (1), Ţuţu, 
Roşu, Amihăesi, Ţigănaşu, Du-
mitraş, Burlacu, Petrea.

Büyükşehir Belediye Ankara-
spor: Dogan, Gunay, Sagbas – 
Ornek (7 goluri), Deri (5 goluri), 
Kerem (4 goluri), Bozkurt (3 go-
luri), Catkin (2), Gnoyevyy (2), 
Bircan (1), Demirezen (1), Ersin 
(1), Ternovoy (1), Salin, Tayfur, 
Zaman.

23 Martie 2013

Film premiat cu „Ursul de Aur” 
la USV

Amfiteatrul „Joseph Schmidt” a 
găzduit proiecţia filmului „Pozi-
ţia copilului” (regizor Călin Pe-
ter Netzer), distins cu premiul 
„Ursul de Aur” pentru „Cel mai 
bun film” la Festivalul de la Ber-
lin din acest an.
„Încă un film românesc - vor 
spune cei mai mulţi. De ce sa 
mergem? Pentru că cine iese din 
sală şi spune că nu şi-a recunos-
cut o parte din mama, matuşa, 
soacra etc, ori n-a fost atent, ori 
minte. 
Scenariul este atât de bine scris şi 
atat de real încât n-ai cum să ră-
mâi indiferent. Pentru că te ener-
vezi, empatizezi, îţi vine să urli 

de furie, îţi pui întrebări, ai sufle-
tul sfâşiat. Toate în mai puţin de 
două ore.
Şi pentru că toate recenziile pe 
care le-aţi citit în presa intenaţi-
onală despre film şi mai ales des-
pre Luminiţa Gheorghiu sunt 
adevărate.
Cei care spun «încă un film ro-
mânesc» ar trebui să meargă 
doar ca să vorbească apoi în cu-
noştinţă de cauză. Aţi vazut Na-
şul cu Marlon Brando? Atunci ar 
trebui să vedeţi Poziţia Copilu-
lui. Die Welt, cotidianul german, 
o compară pe Luminiţa Gheor-
ghiu cu Marlon Brando în rolul 
din Naşul. E un motiv destul de 
bun?”.
            (Elena Băgescu, redactor 
One Magazine)

23 - 24 Martie 2013
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Studenţii USV şi-au ales 
reprezentanţii

Asociaţia Studenţilor din Uni-
versitatea Suceava (ASUS), 
membru activ ANOSR (Alian-
ţa Naţională a Organizaţiilor 
Studenţeşti din România) a or-

ganizat Campania de Alegere a 
Studenţilor Reprezentanţi din 
Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava. În această perioa-
dă, studenţii USV au avut ocazia 
de a-şi alege studenţii reprezen-
tanţi în forumurile de conducere 
din universitate, Senatul USV şi 

Consiliile Facultaţilor. La aceas-
tă campanie au participat 65 de 
studenţi care au concurat pentru 
unul din cele 9 locuri din Senat şi 
pentru câte unul din cele 34 din 
Consiliile Facultăţilor. Un nu-
măr total de 1529 de studenţi şi-
au exprimat dreptul la vot. 

25 - 30 Martie 2013

Facultatea de Inginerie Alimentară

Gonţariu Ana Maria
Protectia Consumatorului si 
a Mediului
Senat

Tocaciu Andrei
Ingineria Produselor 
Alimentare
Consiliul Facultăţii

Amarandei Mariana
Controlul şi Expertiza 
Produselor Alimentare
Consiliul Facultăţii

Evenimente

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Trofin Maria Mădălina
Educaţie Fizică şi Sport
Senat

Zetu Andrei
Educaţie Fizică şi Sport
Consiliul Facultăţii

Burlică Gheorghe 
Cristian
Educaţie Fizică şi sport
Consiliul Facultăţii

Facultatea de Inginerie Electrică şi 
Ştiinţa Calculatoarelor

Popa Cornelia
Calculatoare
Senat

Crăciun Ştefan Daniel
Inginerie Economică în Domeniul 
Electric, Electronic şi Energetic
Consiliul Facultăţii

Nică-Mitocariu Ioan
Electronică Aplicată
Consiliul Facultăţii

Popescu Pavel
Inginerie Economică în Domeniul 
Electric, Electronic şi Energetic
Consiliul Facultăţii

Pahit Marius Florentin
Calculatoare
Consiliul Facultăţii

Cojocariu Lorin Gabriel
Automatică şi Informatică Apli-
cată
Consiliul Facultăţii
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Facultatea de Inginerie Mecanică, 
Mecatronică şi Management

Firisevici Liviu petrică
Mecatronică
Senat

Bejinariu Daniel
Mecatronică
Consiliul Facultăţii

Baltariu Sergiu
Tehnologia Construcţiilor de Ma-
şini
Consiliul Facultăţi

Aboroencei Gabriel
Tehnologia Construcţiilor de Ma-
şini
Consiliul Facultăţi

Facultatea de Istorie şi Geografie

Afloari Mihai
Geografia Turismului
Senat

Ursu George
Istorie
Consiliul Facultăţii

Arseni Ion
IRelaţii Internaţionale şi Studii 
Europene
Consiliul Facultăţii

Mihoc Maria
Geografia Turismului
Consiliul Facultăţii

Mereacre Ana
Ştiinţe Politice
Consiliul Facultăţii

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării

Manolache Ştefan Matei
Comunicare şi Relaţii Pu-
blice
Senat

Tudosă Adrian
Română-Italiană
Consiliul Facultăţii

Juravle Albina
Rmână-Italiană
Consiliul Facultăţii

Prepeliţă Emil Fănică
Română-Italiană
Consiliul Facultăţii

Vacariu Gabriela
Franceză-Engleză
Consiliul Facultăţii

Schipor Maria
Română-Franceză
Consiliul Facultăţii

Daneliuc Nicoleta
Ucraineană-Română
Consiliul Facultăţi

Facultatea de Silvicultură

Cotos Mihai
Silvicultură
Senat

Nuţu Adina
Silvicultură
Consiliul Facultăţii
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Dabîca Ioan Adrian
Economie generală şi Comunicare 
economică
Consiliul facultăţii

Corniţel Ghenadie
Finanţe şi Bănci
Consiliul Facultăţii

Grozavu Mircea
Drept
Consiliul Facultăţii

Lazăr Florin
Drept
Consiliul Facultăţii

Bursă de cercetare

Centrul Cultural Internaţional 
din Cracovia, Polonia, a anun-
ţat câştigătorii programului de 
burse pentru cercetători străini 
al Ministerului Culturii şi Patri-
moniului Naţional din Polonia 
- Thesaurus Poloniae 2013, un 
program lansat în anul 2009.
Din cele 58 de cereri depuse, Co-

mitetul de Evaluare a selectat trei 
proiecte care urmează să pri-
mească fiecare câte o bursă de tip 
Senior şi patru proiecte în cate-
goria Junior. Remarcăm cu sa-
tisfacţie rezultatul remarcabil 
înregistrat de doamna conferen-
ţiar universitar dr. Olimpia MI-
TRIC, cadru didactic al Facul-
tăţii de Istorie şi Geografie din 
Universitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava, care a obţinut una 
din cele trei burse de tip Seni-
or pentru proiectul Historic Po-
lish Inprints and Handwritings in 
Moldova. 
Lista celor şapte câştigători poate 
fi accesată la adresa:

http://www.mck.krakow.pl/
news/thesaurus-poloniae-re-
sults-of-recruitment

26 Martie 2013

Facultatea de Ştiinţe Economice 
şi Administraţie Publică

Iacob Maria
Administraţie Publică
Senat

Luca Andrei Gabriel
Contabilitate şi Informatică 
de Gestiune
Consiliul Facultăţii

Macovei Andrei
Administrarea Afacerilor
Consiliul Facultăţii

Timofte Silvea
Drept
Consiliul Facultăţii

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Musteaţă Gabriel
Pedagogia Învăţământului Pri-
mar şi Preşcolar
Senat

Brumă Roxana 
Anamaria
Pedagogia Învăţământului Pri-
mar şi Preşcolar
Consiliul Facultăţii

Bujdei Cristina
Pedagogia Învăţământului Pri-
mar şi Preşcolar
Consiliul Facultăţii

Buliga Bogdan
Silvicultură
Consiliul Facultăţii

Pintilie Corneliu
Silvicultură
Consiliul Facultăţii



martie 2013  /  info USV  /  25

„Basarabia – out of the box”

Evenimentul a reunit în concurs 
asociaţiile studenţeşti ASUS, 
AIESEC, CAST, Clubul Eco-Sil-
vic şi Clubul Voiaj. Echipele, for-
mate din 4 membri ai organiza-
ţiei şi un profesor, au fost supuse 
unor probe atipice de verificare a 
cunoştinţele şi inventivitate par-
ticipanţilor pe tema „Basarabia”. 
Probele au îmbinat specificul de 
peste Prut cu educaţia non-for-
mală. Momentele artistice sus-
ţinute de tineri din Basarabia şi 
Suceava, concursurile cu premii 

pentru public şi elemente – sur-
priză din partea organizatori-
lor au fost „ingredientele” unui 
spectacol inedit pentru publi-
cul sucevean. Concursul a fost 
organizat de Grupul de Iniţiati-
vă al Românilor din Basarabia 
(GIRB), în colaborare cu La Fie-
rărie - Talcioc Cultural, ADRIA 
şi Alexandria Librării, cu parti-
ciparea ONG-urilor Universită-
ţii „Ştefan cel Mare”. 
Evenimentul a fost dedicat zilei 
de 27 martie 1918 şi a marcat 95 
de ani de la Unirea Basarabiei cu 
România.

27 Martie 2013

Teatru 

Teatrul „Mihai Eminescu” din 
Botoşani a prezentat pe scena 
Auditorium-ului „Joseph Sch-
midt” spectacolul de teatru Ce-
rere în căsătorie de A. P. Cehov.
Piesa „Cerere în căsătorie” este 
un studiu dramatic despre oa-
menii singuri, care nu şi-au gă-
sit jumătatea, oameni care sunt 
confuzi, care nu-şi mai găsesc lo-
cul şi echilibrul. Singura lor do-
rinţă este de a-şi trăi viaţa alături 
de cineva, de a se implica emo-
ţional într-o relaţie. Însă, piedica 
în calea fericirii lor este însăşi na-

tura lor, felul lor de a fi. 
Regia artistică şi ilustraţia muzi-
cală: Mihai DONŢU. Scenogra-
fia: Mihai PASTRAMAGIU.
Distribuţie: Cezar AMITROA-
IE, Gina PĂTRAŞCU şi Radu 
DRAGOŞ.

28 Martie 2013

28 Martie 2013 „Se întâmplă la USV” 

Ediţia din această săptămână 
a emisiunii TV a fost dedicată 
mobilităţilor de studiu şi plasa-
ment în universităţile partenere 
ale USV din Uniunea Europea-
nă. Invitata emisiunii, doamna 
ing. Carmen SOCIU, din cadrul 
Serviciului Afaceri Europene a 
USV, a prezentat oferta de mo-

bilităţi pentru studenţii USV în 
anul universitar 2013 – 2014 şi a 
precizat că selecţia se va desfăşu-
ra la nivelul facultăţilor, de către 
comisii stabilite prin hotărârea 
Consiliului de Administraţie al 
USV, studenţii selectaţi urmând 
să fie instruiţi de către Serviciul 
de Afaceri europene, miercuri 13 
mai 2013, ora 12.00, în Amfitea-
trul „Dimitrie Leonida” al USV.

Studenţii care au beneficiat de 
mobilitati prin acest program 
au împărtăşit din experienţa lor 
prin intermediul unui reportaj 
realizat în Campusul USV.  Emi-
siunea TV este realizată şi mode-
rată de studenţii Iulia SÎRGHI şi 
Iulian FOCA şi se difuzează săp-
tămânal la postul local de televi-
ziune Bucovina TV.

Evenimente
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Martie caritabil

Ordinul Voluntarilor, fondat şi 
coordonat de conf.univ.dr. Ale-
xandru Nedelea şi lector univ.dr. 
Marilena-Oana Nedelea, a orga-
nizat la Iulius Mall Suceava un 
eveniment caritabil care a con-
stat într-o expoziţie de carte & 
produse handmade, cu vânzare.
Sub genericul „O carte, o spe-
ranţă”, acest eveniment a fost 
organizat cu ajutorul cadrelor 
didactice de la Facultatea de Şti-
inţe Economice şi Administraţie 
Publică din cadrul Universităţii 
„Ştefan cel Mare” din Suceava, 
care au pus la dispoziţie cărţi din 
domeniile ştiinţelor economi-
ce, drept, administraţie publică, 
merceologie, limbi străine, in-
formatică etc. La rândul lor, stu-
denţii au oferit spre vânzare di-
verse obiecte confecţionate de ei.
Principalele obiective ale aces-
tui proiect au vizat sprijinirea 
familiei Mihai Chelariu, din sa-
tul Cucoreni, com. Mihai Emi-
nescu, jud. Botoşani (tatăl in-
valid, diagnosticat cu handicap 
grav permanent, mama casnică, 
având în întreţinere o fetiţă de 12 
ani şi un nou-născut), susţinerea 
familiei Ilie-Eugen Cherar, din 
satul Humoreni, com. Comă-

neşti, jud. Suceava, formată din 
şapte persoane (dintre care cinci 
copii), căreia anul trecut i-a ars 
locuinţa rămânând fără adăpost, 
precum şi promovarea ofertei 
educaţionale a Facultăţii de Şti-
inţe Economice şi Administraţie 
Publică din cadrul universităţii 
sucevene.

www.facebook.com/Ordinul-
Voluntarilor

30 - 31 Martie 2013

Evenimente
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Legislație
Hotărârea de Guvern 79 din 6 martie 2013 privind stabilirea zilelor de 2 si 3 mai 2013 ca zile libere.

Hotărârea de Guvern 69/2013 privind modificarea anexelor 1-3 la Hotărârea de Guvern 707/2012.

Ordin 3359 MD din 11 martie 2013 privind modificarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea ce-
tăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, aprobat prin Ordin 
MECTS nr. 6000/2012.

Legea nr. 49 din 14 martie 2013 pentru modificarea art. 12 din Legea 288/2004 privind organizarea studiilor univer-
sitare.

Hotărârile Senatului USV
Hotărârea nr. 35/01.03.2013 cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea examenului de finalizare a 
studiilor în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, sesiunea iunie-iulie 2013 şi sesiunea sep-
tembrie 2013.

Hotărârea nr. 34/01.03.2013 privind Raportul de autoevaluare periodică a programului de studii Geografia turismu-
lui. 

Hotărârea nr. 33/01.03.2013 cu privire la modificarea structurii anului universitar 2012-2013, semestrul II, în cadrul 
Facultăţii de Istorie şi Geografie, a Facultăţii de Silvicultură şi a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei.

Hotărârea nr. 32/01.03.2013 cu privire la începerea demersurilor necesare înfiinţării programului de educaţie con-
tinuă „Facultatea Seniorilor”.

Hotărârea nr. 31/01.03.2013 cu privire la revizuirea Regulamentului de evaluare a performanţei personalului didac-
tic (R42).

Hotărârea nr. 30/01.03.2013 cu privire la aprobarea Codului de asigurare a calităţii.

Hotărârea nr. 29/01.03.2013 cu privire la recunoaşterea calităţii de titular şi continuarea activităţii domnului profe-
sor univ. dr. ing. Dorel CERNOMAZU.

Hotărârea nr. 28/01.03.2013 cu privire la neaprobarea raportului asupra concursului desfăşurat pentru ocuparea 
postului didactic de conferenţiar (poz.6) din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Hotărârea nr. 27/01.03.2013 cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor desfăşurate pentru ocuparea 
posturilor didactice scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2013/2013.

Hotărârile Consiliului de Administraţie
Hotărârea nr. 9/12.03.2013 cu privire la stabilirea condiţiilor, criteriilor, metodologiei şi formularelor tip pentru de-
contarea biletelor şi abonamentelor auto.

Hotărârea nr. 8/12.03.2013 cu privire la recuperarea zilelor de 2 şi 3 mai 2013, zile stabilite ca zile libere prin Hotărâ-
rea de Guvern nr. 79 din 6 martie 2013.

Hotărârea nr. 7/06.03.2013 cu privire la delegarea Prorectorului Responsabil cu Activitatea Didactică şi Asigurarea 
Calităţii pentru avizarea sesiunilor de examene şi reexaminări. 

Hotărârea nr. 6/06.03.2013 cu privire la acordarea programului redus de lucru (până la ora 12.00) pentru doamne şi 
domnişoare pe data de 08.03.2013.
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