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Universitar sucevean – editor invitat la revista Quaternary International

Volumul 293 din luna aprilie 
2013 al revistei Quaternary In-
ternational al prestigioasei com-
panii editoriale Elsevier a pu-
blicat 26 de lucrări prezentate la 
primul workshop internațional 
cu titlul dedicat dinamicii cli-
matului regional, organizat la 
Suceava în anul 2011: „Clima-
te Change in the Carpathian-
Balkan Region During the Late 
Pleistocene and Holocene”. 
Acest volum reprezintă o premi-
eră pentru domeniul științelor 
pământului și vieții din Româ-
nia, fiind primul de acest fel de-
dicat ariilor Carpatică și Balca-
nică, la fel cum este o premieră și 
pentru Universitatea „Stefan cel 
Mare” din Suceava, care se re-
marcă în acest fel printr-un prim 
volum editat de un cadru didac-
tic din cadrul USV - conf. univ. 
dr.  Marcel MÎNDRESCU, în ca-
litate de editor invitat, alături de 
dr. Daniel VEREȘ, de la Institu-
tul de Speologie „Emil Racoviță” 
din Cluj.
Workshop-ul, organizat peri-
oada 9-12 iunie 2011 (http://
atlas.usv.ro/www/climatechan-
ge/) de Departamentul de Ge-
ografie de la Facultatea de Isto-
rie și Geografie din cadrul USV, 
a adunat la un loc cercetători 
străini și locali care au discutat 
oportunitățile de colaborare în 
domenii precum glaciație, pa-
leolimnologie, istoria vegetației, 
carst (speleoteme), dendrocro-
nologie, geoarheologie, dinami-
că fluvială, paleosoluri și loess 
din regiunea Carpato-Balcanică. 
Lucrările s-au centrat pe schim-
bul de idei între o serie de domenii 
asociate cu dinamica climatului 
regional în timpul Pleistocenului 
și Holocenului din ultima jumă-
tate de million de ani și din ariile 
montane din Carpați și Balcani - 
unele dintre cele mai puțin studi-
ate din Europa.

Ediția a II-a din 2014 a acestui 
workshop va găzdui și întâlni-
rea anuală a cercetătorilor din 
Europa de Sud-Est din cadrul 
grupului SEEMore (South Eas-
tern Europe Mountain Resear-
ch din cadrul Mountain Re-
search Initiative - http://mri.
scnatweb.ch/), condus pentru 
următorii doi ani de Universi-
tatea „Stefan cel Mare” din Su-
ceava prin conf. univ. dr. Mar-
cel MÎNDRESCU.
Concluziile finale ale work-
shop-ului au fost prezentate și 
în prestigioasă revistă a cer-
cetătorilor din cadrul grupu-
lui elvețian Past Global Chan-
ge http://www.pages-igbp.org/ 
(PAGES), organizație care a 
fost sponsorul principal al eve-
nimentului, alături de Moun-
tain Research Initiative și USV.

Evenimente
1 Aprilie 2012
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Săptămâna Școala Altfel

Săptămâna activităţilor ex-
tra-școlare - ediţia 2013 denu-
mită  „Să știi mai multe, să fii 
mai bun!” din cadrul progra-
mului Școala Altfel a fost dedi-
cată și anul acesta activităților 
educative extracurriculare și 
extrașcolare. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava a fost vizitată de li-
ceeni și elevi ai școlilor gimnazi-
ale din județele Neamț, Botoșani, 
Iași și Suceava. 
Aceștia au avut ocazia de a asista 
la prelegeri ale cadrelor didacti-
ce din USV, au vizitat campusul 
universitar și s-au întâlnit cu pro-
fesori și studenți de la facultățile 
în care doresc să studieze.

Școala Altfel la 
Observatorul 
Astronomic al USV

Planetariul Universitatii „Ștefan 
cel Mare” din Suceava a fost vi-
zitat de 3092 de vizitatori, din 
care 2754 plătitori de bilete iar 
338 au beneficiat de gratuitate. 
De asemenea, 1107 de persoane 
au participat la alte activități cu 
profil astronomic (observații as-
tronomice, prezentări multime-
dia) desfășurate în această săptă-
mână în cadrul Observatorului 
Astronomic (dintre care 361 în 
regim gratuit), cu mențiunea 
că unii elevi au participat atât la 
activitățile de planetariu, cât și la 
cele de observator. 

Olimpiada Națională de Limbi Romanice, Limba Franceză - Focșani

PREMII SPECIALE oferite de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, pentru exprimarea 
deschiderii culturale, a bucuriei 
de a scrie, au fost acordate 
elevelor:
• Marșeu Elena, cls. a VII-a, 

Școala Gimnazială nr. 194, 
București

• Biro Andrea Gabriella, clasa 
a VII-a, Școala Gimnazială 
„Avram Iancu”, Bistriţa-
Năsăud

• Rusu Denisa Maria, cls. a 
IX-a, Liceul Teoretic Buziaș, 
Timișoara

• Apopei Oana Iulia, cls. a X-a, 
Colegiul Naţional „Petru 
Rareș”, Piatra-Neamţ

• Tărlungeanu Adelina 
Petronela, cls. a XI-a, Colegiul 
Naţional Unirea, Focșani

• Podel Diana, cls. a XII-a, 
Colegiul Naţional „B. P. 
Hașdeu”, Buzău

FESTIVALUL LITERAR LECTORA LA PRIMA EDIȚIE

Institutul pentru Relații Externe 
Stuttgart (IFA), Consiliul 
Judeţean Suceava, Muzeul 
Bucovinei și Centrul de Instruire 
„EduMax”, în colaborare 
cu Universitatea „Ștefan cel 
Mare”, Forumul Democrat al 
Germanilor din Bucovina și 
Centrul de Arhitectură, Cultură 
Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” 
din Suceava au organizat prima 
ediție a Festivalului literar 
germano-român Lectora (2-7 
aprilie 2013). 

Toate drumurile duc 
la Universitate

În cea de a treia zi a festivalului, la 
Universitatea „Ștefan cel Mare”, 

s-au organizat două întâlniri 
cu membrii „Grupului de la 
Durău”, din care fac parte poeții 
Adrian Alui Gheorghe, Gellu 
Dorian, Radu Florescu, Cassian 
Maria Spiridon, Nicolae Sava, 
Vasile Tudor și criticul literar 
Mircea A. Diaconu; aceștia s-au 
întâlnit cu scriitori suceveni, 
membri ai Uniunii Scriitorilor 
din România (Ion Beldeanu, 
Carmen Veronica Steiciuc, Ion 
Cozmei, Alexandru Ovidiu 
Vintilă, Viorica Petrovici, 
Mircea Aanei, Doina Cernica, 
Ioan Țicalo, Vasile Zetu, 
Liviu Popescu etc.), cu elevi ai 
Colegiului de Artă, cu studenți 

1-5 Aprilie 2013

2-6 Aprilie 2013

4 Aprilie 2013

Evenimente
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ai Facultății de Litere și Științe 
ale Comunicării și cu profesori 
universitari (Director CSUD, 
prof.univ.dr. Elena-Brândușa 
Steiciuc și Prorector, prof.univ.
dr. Ștefan Purici, decanul și 
prodecanii Facultății de Litere, 
Luminița Turcu, conf. univ. dr. 
Luminiţa-Elena TURCU, Lector 
univ. dr. Daniela PETROȘEL, 
Lector univ. dr. Codruţ 
ȘERBAN, și profesori, colegi ai 
organizatorilor manifestării).

Antologiile Grupului 
de la Durău

După aproape douăzeci de ani 
de existență, componența acestui 
grup de optzeciști nu s-a schimbat 
foarte mult, iar membrii lui actuali 
au publicat grupaje de poezie în 
două antologii, ambele prefațate 
de criticul literar, prof. univ. dr.  
Mircea A. Diaconu: Turnurile 
Ocolașului Mare, editată de 
Cassian Maria Spiridon (2012), 
și Ceea ce rămâne, realizată de 

Vasile Tudor (2013), apărute la 
Editura Timpul, din Iași. Dacă 
titlul celei dintâi mitologizează 
ludic o identitate, o atitudine etică 
și o ideologie literară și culturală, 
fondată pe solidaritate și spirit 
critic (Vârful Ocolașul Mare 
este un conglomerat cu coloane 
fasonate în basorelief de vânt și de 
ploaie, cel mai înalt din masivul 
fragmentat al Ceahlăului), titlul 
celeilalte rezumă cât de poate de… 
serios tema poeziei antologate: 
dragostea.

Autografe
Prezentarea poeților și a 
creației lor, realizată de criticul 
literar, conf. univ. dr. Sabina 
FÎNARU, a fost urmată de 
recitaluri ale autorilor care, 
înainte de a da autografe, au 
răspuns întrebărilor venite din 
partea publicului aflat în Aula 
Universității, pentru care timpul 
a rămas suspendat vreme de 
două, fermecate, ore.

Universitar sucevean publicat de Editura L’Harmattan, Franța

Cercetarea în domeniul tra-
ductologiei desfășurată la Fa-
cultatea de Litere și Stiinţe ale 
Comunicării din USV a fost 
marcată de o apariţie editorială 
de excepţie: în colecţia Espaces 
Littéraires a prestigioasei edituri 
L’Harmattan, Franţa, a apărut 
cartea doamnei profesor univer-
sitar doctor Albumița-Muguraș 
CONSTANTINESCU, Pour une 
lecture critique des traductions: 
réflexions et pratiques. Născută, 
după cum mărturisește autoa-
rea în introducere, din convin-
gerea că traducerea merită, la fel 
ca originalul de la care pleacă, o 
evaluare, prin lectură, lucrarea 
propune, în prelungirea teoriilor 
bermaniene, o formă suplă de re-
ceptare a literaturii în traducere, 
printr-o lectură critică, menită 
să asigure explorarea diferitelor 
dimensiuni ale textului tradus 
(text, context, paratext, subtext). 
Pe parcursul celor 284 de pagini 

ale cărţii, autoarea invită citito-
rul să descopere pasionantul di-
alog cultural care se construieș-
te în traducere, prin sau dincolo 
de vocea traducătorului; Balzac, 
Istrati, Perrault, Michaux sunt 
doar câţiva dintre autorii ale că-
ror texte, traduse și retraduse în 
limba română conform unei di-
namici aparte, sunt supuse fil-
trului lecturii critice. Vocea tra-
ductologului este și ea prezentă, 
autoarea incluzând în partea a 
doua a lucrării o serie de inter-
viuri realizate cu specialiști re-
putaţi din domeniu, precum 
Jean-René Ladmiral sau Michel 
Ballard. Reflexie dar și reflecţie 
a(supra) textului tradus, lectu-
ra critică a traducerilor, propu-
să de autoare pe baza experien-
ţei de traducător, traductolog și 
didactician al traducerii, permi-
te o abordare flexibilă a rapor-
tului originalului cu traducerea, 

pentru a face un loc binemeritat 
imaginarului și creativităţii.  
Doamna prof.univ.dr. Albumița-
Muguraș CONSTANTINESCU 
este profesor de literatură fran-
ceză și de traducere literară la 
Facultatea de Litere și Științe ale 
Comunicării și redactor-șef al 
revistei ,,Atelier de Traduction”.

5 Aprilie 2013
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Teatru studențesc USV premiat

După reprezentaţii de succes pe 
scena Auditorium-ului „Joseph 
Schmidt” al USV și pe scene-
le din Rădăuţi, Vatra Dornei și 
Câmpulung Moldovenesc, tea-
trul studențesc FABULINUS al 
USV a câștigat două premii im-
portante la cea de a XV-a ediție 
a Festivalului „Serile Teatru-
lui Studențesc”, desfășurat la 
București în perioada 9-12 apri-
lie 2013: premiul pentru cel mai 
bun spectacol cu piesa „Ţara Or-
bilor”, o adaptare a piesei de tea-
tru „Ţara lui Gufi” a celebrului 
dramaturg bucovinean Matei 
Vișniec, și premiul pentru cel 
mai bun actor în rol secundar, 
care i-a revenit studentului  Ale-
xandru Stan pentru rolul Lulu 
din „Țara orbilor”.
Din distribuţia spectacolului fac 
parte studenții: Adrian Crăciu-
nescul, Andreea Siran, Alexan-
dru Stan, Ștefan Manolache, Ta-
nia Dombrov, Anna Moldovan, 
Maria Șutu, Alexandru Pahomi, 
Alexandru Huţanu, Iuliana Gi-
rigan, Mihai Cerneanu, Flavius 
Derscariu.

Regia, scenografia și coloana so-
noră: Ion SAPDARU, actor și re-
gizor la Teatrul Naţional „Vasi-
le Alecsandri” din Iași și Teatrul 
„Mihai Eminescu” din Botoșani. 
Festivalul „Serile Teatrului 
Studențesc” este conceput ca o 
manifestare cultural-artistică 
de mare amploare, care se adre-
sează studenților. Potrivit or-
ganizatorilor, scopul Festivalu-
lui „Serile Teatrului Studențesc” 
îl constituie apropierea tinerilor 
de manifestările artistice, oferi-
rea unor oportunități de afirma-
re pentru trupele de teatru și, nu 
în ultimul rând, o alternativă de 
petrecere a timpului liber într-
un mod plăcut.

Student pentru 1 zi, Ediția a VI-a

La Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava s-a desfă-
șurat, în datele de 30 martie, 6 
aprilie și 20 aprilie, cea de-a șa-
sea ediţie a concursului Student 
pentru o zi, clasele a XII-a.
Și în acest an, aproximativ 300 
de elevi din judeţele Suceava, 
Neamţ, Botoșani, au concurat 
la probele propuse de USV pen-
tru toate disciplinele de concurs, 
mai exact: limba română, limba 
engleză, limba franceză, istorie, 
geografie, economie, știinţe so-
cio-umane, informatică, electro-
nică-automatizări, fizică și biolo-
gie vegetală.
USV a încercat, ca de fiecare 
dată, să ofere elevilor o imagi-
ne cât mai clară a oportunităţi-

lor de care aceștia pot beneficia 
dacă vor alege să devină studenţi 
ai USV. Cu ocazia concursului, 
atât elevii cât și profesorii lor au 
putut vizita cele mai importante 
obiective USV, au intrat în con-
tact cu cadrele didactice univer-
sitare în cadrul unor prelegeri, 
au vizionat spectacolul de teatru 
al celor de la trupa studențească 
Fabulinus, au învăţat cum pot să 
dobândească un mai bun con-
trol emoţional la workshop-ul 
Managementul Stresului orga-
nizat de doamna psiholog Lilia-
na BUJOR.  
Premiile oferite de catre USV 
pentru primele 3 poziţii au fost: 
un certificat de agrementare, 
care oferă deţinătorilor posibi-

litatea de a fi studenţi ai univer-
sităţii, beneficiind de scutirea de 
plată a taxelor de înscriere și în-
matriculare la USV, broșura și 
tricoul USV și, la alegere, unul 
din următoarele abonamente: 
abonament pentru o lună la Ba-
zinul de înot; abonament de o 
lună la Sala de forţă; abonament 
de o lună la manifestările din 
Auditorium „Joseph Schmidt”.
Numele premianţilor pot fi con-
sultate la adresa de web http://
www.usv.ro/1zi/premianti.html. 
În 17 și 18 mai 2013 se va desfă-
șura concursul tematic pe echipe 
adresat elevilor claselor a XI-a.

www.1zi.usv.ro

6 Aprilie 2013

8-12 Aprilie 2013

Evenimente
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„Funcția publică în contextul descentralizării și regionalizării în România” 

Facultatea de Știinţe Econo-
mice și Administraţie Publi-
că (FSEAP), Departamentul de 
Administraţie Publică și Drept 
(DAPD) derulează o serie de ac-
tivităţi menite să contribuie la 
dezvoltarea relaţiilor dintre uni-
versitate și societate (administra-
ţie, mediul juridic și economic, 
ONG etc.). Derularea acestui 
ansamblu de activităţi are loc la 
iniţiativa prodecanului FSEAP, 
Lector univ. dr. Camelia IGNĂ-
TESCU.  În aceste împrejurări, 
Amfiteatrul „Dimitrie Leonida” 
din cadrul Universităţii „Ștefan 
cel Mare” din Suceava (USV) a 
găzduit manifestarea știinţifică 
„Funcţia publică în contextul 
descentralizării și regionaliză-
rii în România”. Principalul scop 
al evenimentului a fost acela de a 
dezbate necesitatea regionaliză-
rii ţării noastre și efectele acestui 
proces, precum și evoluţia func-
ţiei publice în acest context. 
Printre invitaţii de onoare ai eve-
nimentului care au avut inter-

venţii cu privire la problemati-
ca regionalizării României, s-au 
numărat experţii pe probleme de 
administraţie publică Ioan-Că-
tălin NECHIFOR – Președinte 
al Consiliului Judeţean Suceava 
și Angela ZAROJANU – Forma-
tor, Președinte SEVA, precum și 
membri ai echipei manageriale 
a USV: Valentin POPA – Rector 
USV, Gabriela PRELIPCEAN – 
Prorector USV, Carmen NĂS-
TASE – Decan FSEAP.
Un aport însemnat au adus eve-
nimentului și studenţii Maria Lu-
cia ROBCIUC, Nicoleta RUȘTI, 
Vasilica DUMITROVICI, Ni-
coleta HALIP, Adriana IHNA-
TIUC, Tabita RUSNAC, Florin 
VARZARI, Ioana-Gabriela DE-
VISEVICI, Mihaela NUŢU, co-
ordonaţi de lector univ. dr. Irina 
BILOUSEAC – Director DAPD 
și prep. univ. drd. Petronela ZA-
HARIA. Pe lângă lucrările de 
cercetare știinţifică prezentate de 
studenţii programelor de studii 
Administraţie Publică și Asis-

tenţă Managerială și Secretari-
at, participanţii la eveniment au 
purtat un dialog fructuos.
Evenimentul s-a încheiat cu de-
cernarea unor diplome de exce-
lenţă și de merit celor mai activi 
participanţi la eveniment, de că-
tre conf. univ. dr. Alunica MO-
RARIU – Moderator-Keynote 
Speaker al manifestării știinţifi-
ce.

 
Studentul anului la FSE

Concursul Studentul anu-
lui la Facultatea de Științe ale 
Educației, organizat sub coordo-
narea lect. univ. dr. Petruța Rusu 
și asist. univ. drd. Gabriel Cra-
mariuc, a reprezentat o oportu-
nitate, atât pentru concurenți cât 
și pentru public, de a reflecta la 
competențele necesare pentru a 
fi profesor. Concursul a cuprins 
două secțiuni: o secțiune care s-a 
adresat studenților de la speciali-
zarea Pedagogia  învățământului  
primar și preșcolar și o secțiune 
care s-a adresat studenților 
înscriși la Modulul psihopeda-
gogic. Participanții au susținut 
3 probe de concurs: Autoprezen-
tare, Propunerea unei dezbateri 
cu studenții din sală pe o temă 
specifică domeniului Științelor 
Educației (pentru studenții de 
la PIPP) respectiv explicarea 
unei noțiuni la alegere (pentru 

studenții înscriși la DPPD) și Re-
zolvarea creativă a unei proble-
me școlare. Juriul a fost format 
din 6 cadre didactice de la FSE. 
La specializarea Pedago-
gia  învățământului  primar și 
preșcolar clasamentul a fost ur-
mătorul: locul I - Plăcintă Ma-
ria și  Bodale Ana Maria (anul 
III, FSE), locul II - Olariu Oana 
(anul I, FSE) și locul III - Robu 
Alina (anul I, FSE). Câștigătorii 
concursului la secțiunea DPPD 
au fost: locul I - Burlui  Ana-
maria (anul III, FLSC), locul II - 
Chibici Iulian-Alexandru (anul 
I, FIESC), locul III - Chiriac Ro-
xana-Georgiana (anul I, FLSC). 
Felicităm toți participanții pen-
tru competențele de care au dat 
dovadă și le dorim succes în for-
marea lor pentru a deveni profe-
sori. 
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Seri de film românesc

Universitatea „Ștefan cel Mare” 
continuă programul de promo-
vare a producției cinematografi-
ce românești.

Unul dintre cele mai așteptate 
filme ale primăverii, „Domestic”, 
în  regia lui Adrian Sitaru, este 
al treilea lungmetraj al lui Adri-
an Sitaru, dupa  „Pescuit spor-
tiv” (2008) și „Din dragoste cu 
cele mai bune intenții” (2011), 
ambele premiate în numeroa-
se festivaluri. Cu un imaginar 
minunat, dar și dureros de real, 
lungmetrajul al lui Adrian Sitaru 
este povestea copiilor, adulților și 
a animalelor care conviețuiesc, 
sperând la o viață mai bună.

„Condamnat la viață”, cu Gerard 
Depardieu și Harvey Keitel, este 

o poveste despre prietenie, uma-
nitate și sacrificiu, o tragicome-
die adaptată după nuvela „Moar-
tea lui Ipu”, de Titus Popovici. 

„Toată lumea din familia noas-
tră” tratează cu umor povestea 
unui tată și a fiicei lui, care vor 
să petreacă împreună o vacanță 
ca în rai, însa sunt prinsi în ia-
dul relațiilor de familie de pe 
pamânt. Pelicula a câștigat pre-
miul pentru cel mai bun film 
la cea de-a șaptea ediţie a ga-
lei Gopo, precum și distincţiile 
pentru cel mai bun actor în rol 
principal (Șerban Pavlu), cea mai 
bună actriţă în rol secundar (Mi-
haela Sîrbu), cel mai bun actor în 
rol secundar (Gabriel Spahiu) și 
cel mai bun scenariu (Radu Jude 
și Corina Sabău). 

 
CONGRESSIS 2013, Iași, Ediția a X-a

Al 10-lea Congres Internaţional 
pentru Studenţi și Tineri Me-
dici CONGRESSIS 2013 găzdu-
it de Universitatea de Medicină 
și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași 
s-a axat pe probleme de actuali-
tate și idei inovatoare din lumea 
medicală, extinzând cunoștin-
ţele și interesele dincolo de sfera 
medicală, conform temei princi-
pale a congresului: „Grow your 
medical self!”.
Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava a fost reprezenta-
tă la acest congres de studenții 

Departamentului  de Sănăta-
te și Dezvoltare Umană, spe-
cializarea Nutriție și Dieteti-
că, coordonați de doamna asist. 
univ. dr. Daniela HURJUI.

Studenții USV au prezentat în 
plen două lucrări, The Food Di-
ary as an assessment Method 
(studenta Claudia Lupașcu, co-
autori Oana Nechita, Magdalena 
Finiș și Ancuța Hulubiac) și Die-
tary Fibers: the new buzz word - 
a case study (studenta Denis Ana 
Maria Stănicel, co-autori Elena 

Murguleț, Delia Moisa și Danie-
la Balanuca).  

 
Simpozion Studențesc CONSENSUS, Ediția a IV-a

Colectivul de engleză al Depar-
tamentului de Limbi și Literaturi 
Străine de la Facultatea de Lite-
re și Științe ale Comunicării a or-
ganizat, în zilele de 12-13 aprilie 
2013, cea de-a patra ediție a Sim-
pozionului Național CONSEN-
SUS (Conference for Students 
of English Studies at the Univer-

sity of Suceava), cu tema genera-
lă The Order and Disorder of Dis-
course. Manifestarea și-a propus 
să încurajeze reflecția asupra di-
namicii discursurilor, reprezen-
tărilor și practicilor culturale din 
spațiul anglofon, în contextul re-
definirii globale și permanente a 
ordinii lumii contemporane. 

În acest an, lucrările înscrise au 
format două mari secțiuni, „Stu-
dii literare și culturale” și „Studii 
de film și media”, care au reunit 
un număr de 32 de studenți, atât 
din ciclul de licență, cât și din ci-
clurile de masterat și doctorat. 
Au participat studenți din Su-

13-20 Aprilie 2013

11-14 Aprilie 2013

12-13 Aprilie 2013
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ceava, Sibiu, Cluj-Napoca, Iași, 
Constanța și București. 
În deschiderea manifestării, dl. 
lector dr. Alexandru DIACO-
NESCU a susținut o foarte in-
teresantă și incitantă prelegere, 
intitulată “Noise: Drifting (dis)
order in the (post)global”, ofe-
rind o perspectivă inedită asupra 
naturii discursurilor culturale 
care ne „interpelează” în societa-
tea de consum și civilizația teh-
nologică actuală.
În continuare, asistent dr. Oana 
STRUGARU a prezentat în plen 
proiectul studențesc “Modern 
Literature and Economic The-
ory”, coordonat de cercetător 
dr. Tudor BĂLINIȘTEANU, iar 
studenta Ana Crăciunescu (MA, 
anul I), care face parte din echipa 
de cercetare, a prezentat lucrarea 
“Elizabeth Gaskell’s North and 
South and the concept of per-
sonnel management”, ilustrând 
în demersul său maniera inter-
disciplinară ce definește proiec-
tul.
Lucrările pe secțiuni au 
evidențiat, prin tematica propu-
să de studenți, o diversitate de 
preocupări și interese, de la cele 
pentru aspecte literare până la 
cele legate de fenomene ale cul-
turii pop, temele fiind tratate din 
perspective la fel de variate, de la 
analize naratologice sau semioti-
ce la abordări culturaliste.
Ca și la celelalte ediții, din 
dorința organizatorilor de a oferi 
recunoaștere și apreciere pentru 
talent, efort și aptitudini de cer-
cetare, lucrările merituoase au 
fost recompensate. Contribuțiile 
participanților au fost evalua-
te de un comitet de lectură, pre-
zidat de conf. dr. Luminița Ele-
na TURCU, Decan al Facultății 
de Litere și Științe ale Comuni-
cării, și format din conf. dr. Eve-
lina GRAUR, lector dr. Codruț 
ȘERBAN, lector dr. Alexandru 
DIACONESCU, lector dr. Ga-
briela RANGU, lector dr. Va-
lentina DASCĂLU și lector dr. 
Dan POPESCU. După o zi pli-
nă, într-un cadru festiv, au fost 
înmânate premiile, acorda-

te pe cicluri de studii. La nivel 
de licență, studenții evidențiați 
au fost următorii: Ana Ma-
ria AMURĂRIȚEI, anul II FE, 
Universitatea Ștefan cel Mare, 
Suceava (premiul I – “Cultu-
ral Retrospection and Narra-
tive Timeline. What’s in (Dis)
Order in Golding’s Lord of the 
Flies?”), Iuliana ILAȘCĂ și Ga-
briela VĂCARIU, anul II FE, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava (premiul II – “Political 
Discourse and the Language of 
Economic Crisis”), Alexandra 
ADAM, anul II EG, Universi-
tatea din București (premiul III 
– “The Discourse of the Aristo-
crat in Robert Browning’s ‘My 
Last Duchess.’” A Formalist Re-
ading), Alina CIORNEI, anul 
III EG, Universitatea „Ștefan 
cel Mare”, Suceava (mențiune – 
“The Conjugate Pair Property 
– Propriety: Manoeuvring the 
Diegetic Discourse in Pride and 
Prejudice”) și Sebastian-Con-
stantin PRIOTESE, Universi-
tatea „Ștefan cel Mare” Sucea-
va, anul II ER (mențiune – “The 
Gothic Revival in Extreme Mu-
sic: Concrete Symphonies Dri-
ve the Gothic Pandemonium”). 
Dintre studenții masteranzi și 
doctoranzi s-au remarcat: Oana-
Meda PĂLOȘANU, drd. anul I, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-
Napoca (premiul I – “The Japa-
nese Diaspora in North Ameri-
ca”), Marian REBEI, MA anul II, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava (premiul II – “From 
Displacement to Illumination: 
Education as Tropological Spa-
ce in R.K. Narayan’s The English 
Teacher”), Ana-Maria MUN-
TEAN, MA anul I, și Elena 
MUNTEAN, MA anul II, Uni-
versitatea „Ștefan cel Mare”, Su-
ceava (premiul III – “Surveillan-
ce as Entertainment”), Ioana 
BACIU, MA anul II, Universi-
tatea „Al.I. Cuza”, Iași (premiul 
III – “Forms of Popular Cultu-
re: Copy and Simulacra in Con-
temporary Film”), Cristina-Flo-
rentina FRANCIUC, MA anul I, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava (mențiune – A Cultu-
ral Narrative: Controlling the 
Plot of the Social Order in Frank 
J. Hardy’s Power without Glo-
ry). Un premiu special al juriu-
lui a fost oferit studentei mas-
terande Ana CRĂCIUNESCU, 
de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava, pentru rezulta-
te notabile în activitatea de cer-
cetare, între care trebuie inclu-
să și lucrarea “A Socio-Semiotic 
Approach on Australian Gour-
met Products/Services. ‘Made in 
Australia’ Marketing Strategies”, 
prezentată într-una din secțiuni.
Convingerea organizatorilor a 
fost că toți participanții meri-
tă felicitări și aprecieri pentru 
seriozitatea și pasiunea de care 
au dat dovadă, făcând din acest 
eveniment un moment semni-
ficativ în devenirea lor profesio-
nală. Din acest punct de vedere, 
coordonatoarea evenimentului, 
conf. dr. Cornelia MACSINIUC, 
și echipa organizatoare, for-
mată din lector drd. Daniela 
MARȚOLE și lector dr. Onoriu 
COLĂCEL, cu sprijinul condu-
cerii facultății și a universității și 
cu implicarea întregului colec-
tiv, au reușit să facă și din aceas-
tă ediție un succes. Miza prin-
cipală a întregului eveniment a 
fost, ca și în ceilalți ani, crearea 
unui cadru de comunicare, de 
schimb liber de idei, în care fie-
care student și-a putut valorifica 
abilitățile însușite și acumulări-
le profesionale. Toți participanții 
au avut de câștigat din confrun-
tarea cu colegi din alte centre 
universitare, care le-a permis să-
și definească mai precis sfera de 
interese, să-și cunoască mai bine 
potențialul cunoscându-i pe alții 
și astfel să se auto-evalueze mai 
corect. Nu în ultimul rând, nu-
mărul mare de studenți suceveni 
care au acceptat provocarea de a 
participa la simpozion  și nive-
lul la care s-au prezentat sunt un 
motiv de satisfacție și optimism 
pentru colectivul de engleză al 
Departamentului de Limbi și Li-
teraturi Străine. 
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La succesul acestui eveni-
ment trebuie menționată și 
contribuția studenților organi-
zatori, al căror ajutor entuziast 
a fost de neprețuit: 

Ana CRĂCIUNESCU, Ancuţa 
MOROȘANU, Amalia TĂNA-
SĂ, Roxana Georgiana CHIRI-
AC, Medeea CIUBOTĂRAȘU-
OLARU, Mirela NEAGU, Radu 

RUSCIOR, Robert ȘRÖDER și 
Emilia CHIRA.

 
Microsoft Imagine Cup

Un grup de studenţi de la Facul-
tatea de Inginerie Electrică și Ști-
inţa Calculatoarelor din cadrul 
Universităţii „Ștefan cel Mare” 
Suceava (USV) s-a calificat în 
finala naţională a Concursului 
Microsoft Imagine Cup 2013 cu 
Proiectul Connect în secțiunea 
Games. Doar nouă echipe din 
cele 66 participante la runda a 
doua a competiţiei s-au calificat 
în finală.
Echipa Phoeniks a USV a fost 
formată din Simona Vizniuc, 
Beatrice Dragoman, Daniel Filip 
și Marius Pahîţ și a fost coordo-
nată de prof. univ. dr. ing. Cristi-
na TURCU. Trei dintre membrii 
echipei sunt masteranzi în anul I 
la masteratul Știinţa și Ingineria 
Calculatoarelor, iar Marius Pahîţ 

este student din anul II la specia-
lizarea Calculatoare.
La Finala Naționala Imagine 
Cup 2013 fiecare echipă din cele 
9 a susținut în fața juriului  o pre-
zentare în limba engleză de ma-
xim 15 de minute, urmată de o 
sesiune de întrebări (live presen-
tation). 
Imagine Cup este un concurs 
studenţesc destinat tinerilor care 
gândesc “outside the box” și care 
vor să-și pună creativitatea și pa-
siunea pentru tehnologie în sluj-
ba rezolvării unora dintre pro-
blemele cele mai stringente ale 
lumii contemporane.
Începând din anul 2006, Univer-
sitatea „Ștefan cel Mare” a fost 
reprezentată la fiecare ediţie a 
acestui concurs de echipe de stu-

denţi ai Facultăţii de Inginerie 
Electrică și Știinţa Calculatoare-
lor (FIESC).
Totodată, din cei patru com-
ponenţi ai echipei din acest an, 
cei trei studenţi masteranzi au 
participat pe parcursul timpu-
lui la mai multe competiţii stu-
denţești. În anul 2012, sub în-
drumarea prof. dr. ing. Cristina 
TURCU, cei trei studenţi, alături 
de colegul de an Radu Tranda-
fir, s-au calificat în semifinalele 
mondiale ale Concursului In-
ternaţional Microsoft Imagine 
Cup, secţiunea Game Design. La 
competiţia respectivă au partici-
pat 504 echipe, 100 dintre aces-
tea avansând în semifinale. Din 
România au participat 12 echipe.

 
Academicieni distinși cu titlul Doctor Honoris Causa al 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

Domnului academician prof. 
univ. dr. Alexandru SURDU, 
pentru contribuțiile sale remar-
cabile în logica și filosofia româ-
nească și pentru sprijinul con-
stant acordat școlii sucevene de 
filosofie (a tehnologiei) de la Uni-
versitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava.

Domnului academician prof. 
univ. dr. Alexandru BOBOC 
pentru contribuțiile sale în do-
meniul studierii istoriei filosofi-
ei moderne și contemporane și 
pentru sprijinul entuziast acor-
dat școlii de filosofie de la Uni-
versitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. 

 
Dezbatere publică 

Asociaţia Biosilva în partene-
riat cu Coaliţia pentru Mediu 
din România, Facultatea de Sil-
vicultură din cadrul Universită-
ţii „Ștefan cel Mare” din Sucea-
va, Clubul Eco-Montan „Origini 
Verzi” și Asociaţia Forestierilor 
din România (ASFOR) sucursa-

la Suceava au organizat o dezba-
tere publică pe tema legii de mo-
dificare a Codului Silvic.
„Având în vedere stadiul avansat 
de pregătire al legii care propu-
ne modificări majore ale Codu-
lui Silvic și perioada de doar 10 
zile oferită de către ministrul de-
legat pentru pentru Ape, Păduri 
și Piscicultură din cadrul Minis-

terului Mediului și Schimbărilor 
Climatice, doamna Lucia Varga, 
am iniţiat această dezbatere pu-
blică cu scopul de a cunoaște și 
centraliza punctele de vedere ale 
tuturor actorilor implicaţi în do-
meniul forestier și de mediu din 
judeţul Suceava, pentru a le pu-
tea comunica ministerului până 
pe data de 18 aprilie 2013.

Evenimente

12 Aprilie 2013

12-13 Aprilie 2013

17 Aprilie 2013
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În condiţiile în care legea care 
propune modificări importan-
te Codului Silvic afectează gesti-
onarea durabilă a pădurilor care 
reprezintă peste 27% din supra-
faţa ţării, factorii economici din 
domeniul forestier și poate crea 
unele prejudicii din punct de 
vedere ecologic, au fost invitaţi 

să participe la această dezbate-
re reprezentanţi ai ASFOR Su-
cursala Suceava, Direcţiei Silvi-
ce Suceava, ITRSV, asociaţiilor 
proprietarilor de păduri din ju-
deţele Suceava și Botoșani, ocoa-
lelor silvice private, ONG-uri-
le de mediu active din judeţul 
Suceava, Agenţia de Protecţie a 

Mediului Suceava, Garda de Me-
diu Suceava, Prefectura Judeţu-
lui Suceava, Consiliul Judeţean 
Suceava, Administraţia Parcului 
Naţional Călimani, precum și 
specialiști în domeniul silvic de 
la Facultatea de Silvicultură din 
Suceava”.

 
Zilele lecturii

Departamentul de Științe ale 
Educației al Facultății de Științe 
ale Educației din Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava a orga-
nizat cea de-a cincea ediție a Zi-
lelor lecturii, manifestare adresa-
tă tuturor studenților, indiferent 
de nivelul de studiu, preocupați 
de problematica lecturii. Ediția 
din acest an a fost consacra-
tă Cărții ilustrate pentru copii, 
temă ce a fost abordată, într-o 
primă etapă, sub forma unor ate-
liere: atelier creație plastică cu 
tema Personaje de poveste - su-
porturi, dimensiuni și tehnici de 
realizare, propus de lect. dr. Oa-
na-Ruxandra Hrișcă, și un ateli-
er vizând textul și interacțiunea 
cu imaginea, Adaptare, tra-

ducere, transformare, ilustra-
re a unei povești pentru copii: 
Scufița-Roșie, Charles Perrault, 
propus de lect. drd. Otilia Ignă-
tescu. Studenții participanți au 
fost inițiați în universul cărților 
ilustrate și au putut valorifica 
competențele dobândite în cre-
area de cărți ilustrate prin par-
ticiparea la concursul organizat 
ulterior pe următoarele secțiuni: 
crearea unei povești pentru co-
pii, adaptarea unei povești cu-
noscute și ilustrarea ei, crearea 
unei povești și ilustrarea ei pen-
tru copii. Creațiile înscrise în 
concurs s-au remarcat prin crea-
tivitate, ingeniozitatea soluțiilor, 
fantezie, premiul I la cele trei 
secțiuni revenind următorilor 
studenți: Solovan Mihaela, FSE, 
PIPP, anul I, Simion Alina-Ale-

xandra, FSE, PIPP, anul I și Nis-
tor Ștefania, FSE, PIPP, anul II.

 
Ziua Semifinalei cu Handball Esch

Ajunsă pentru a doua oară într-o 
semifinală Challenge Cup, echi-
pa de handbal a Clubului Sportiv 
Universitatea Suceava s-a impus 
în fața echipei Handball Esch 
(Luxemburg) la o diferență de 
două goluri, scor 23-21, în me-
ciul contând pentru manșa tur 
din cadrul semifinalelor Cupei 
Challenge la handbal masculin .

Cu 19 intervenții decisive, porta-
rul George Șelaru a fost cel mai 
bun jucător de pe teren.
CSU Suceava: Șelaru (19 inter-
venţii), Stănescu, Spiridon – Ga-
vriloaia (7 goluri), Mitrea (6), 
Bursuc (5), Chiruţ (2), Ami-
hăesi (1), Acatrinei (1), }igănașu 
(1), Șoldănescu, Starikov, Țuţu, 
Roșu, Petrea, Burlacu.

Handball Esch: Zuzo, Mau-
ruschatt – Muller (8 goluri), 
Kohl (4), Pulli (4), Bock (2), Kri-
er (1), Marzadori (1), Weibel (1), 
Decker, Fischbach, Labonte, Lin-
ster, Sas.

 
Ziua Bibliotecii USV

În cadrul evenimentului prileju-
it de Ziua Naţională a Biblioteca-
rului, colectivul Bibliotecii Uni-
versitare a prezentatat în sala de 
lectură din corp E al USV rezul-
tatele informatizării în serviciile 
Bibliotecii USV.

Odată cu apariţia Institutului 
Pedagogic de 3 ani la Suceava, 
în 1963, s-a înfiinţat și Biblioteca 
universităţii care, în primul an 
de funcţionare, avea două bibli-
otecare și punea la dispoziţia uti-
lizatorilor un fond de doar 3000 
cărţi. După doar 3 ani, datorită 
achiziţiilor și donaţiilor generoa-

se de carte, numărul publicaţii-
lor depășea 20000 de titluri, fiind 
contractate abonamente la 211 
ziare și reviste, dintre care 43 din 
străinătate.  În cadrul procesului 
de informatizare, în 1994 s-au 
obţinut pentru bibliotecă prime-
le calculatoare, printr-o finan-
ţare obţinută prin programul 

12 Aprilie 2013

20 Aprilie 2013

22 Aprilie 2013
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TEMPUS, și s-a înfiinţat reţeaua 
de internet, care a permis astfel 
un acces mai ușor și mai operativ 
pentru consultarea fondurilor de 
carte existente. Peste 60000 de 
volume monografice au fost eti-
chetate până în 2011. Creșterea 
continuă a numărului de publi-
caţii disponibile a determinat, 
în anul 1998, reorganizarea fon-
durilor, prin înfiinţarea unei săli 
distincte pentru periodice, pre-
cum și prin separarea volume-
lor de carte tehnică de cele din 
domeniile socio-uman și econo-
mic. În anul 2003 a fost inaugu-
rată sala Colecţii Speciale, unde 
valorile bibliofile păstrate sunt 
prezentate mai bine și sunt mai 
riguros supravegheate. Ulterior, 
în sala de lectură „Mihail Iorda-
che” a fost organizat accesul di-

rect la publicaţii din domeniul 
socio-uman, iar în 2008, oda-
tă cu inaugurarea corpului E al 
universităţii, Biblioteca USV s-a 
extins, fiind mutat din corpul 
A fondul de carte socio-umană, 
tehnică și economică. De aseme-
nea, în noul corp E s-a înfiinţat 
încă o sală de lectură cu acces li-
ber la raft, conţinând publica-
ţii economice și tehnice, și o sală 
internet cu 30 de PC-uri Macin-
tosh cu acces la Internet prin fi-
bră optică și wireless. Utilizatorii 
pot folosi laptop-urile personale, 
cu placă wireless încorporată.  La 
începutul anului 2011, biblioteca 
s-a dotat cu echipamente moder-
ne bazate pe sistemul de securi-
zare al unităţilor documentare 
(RFID), cu staţii pentru împru-
mut-restituit publicaţii, etichete 

RFID, porţi de securitate și soft 
ce asigură compatibilitatea cu 
sistemul de gestiune automatizat 
al bibliotecii. Până în iulie 2011 
au fost etichetate peste 60000 de 
volume monografice.
Sala de lectură a Bibliotecii USV 
a găzduit lansarea unor volume, 
prezentate de prof. univ. dr. Ro-
dica Nagy, Director al Bibliotecii 
USV, cu participarea autorilor: 
„Dicţionar de cuvinte recente”, 
ediţia a III-a, coordonatori Flori-
ca Dumitrescu, Alexandru Cio-
lan și Coman Lupu, volum apă-
rut la Editura Logos, București, 
în acest an, și „Misterele cuvin-
telor”, ediţia a II-a, de Alexan-
dru Ciolan, apărută tot la Editu-
ra Logos.
 

 
Repere culturale silvo-cinegetice

În data de 25 aprilie 2013, Facul-
tatea de Silvicultură împreună 
cu Facultatea de Litere și Științe 
ale Comunicării  a organizat o 
întâlnire cu domnul dr. Gabriel 
Cheroiu. Tema discuțiilor a cu-
prins repere semnificative din 
literatura cinegetică din Româ-
nia. Gabriel Cheroiu este doctor 
în filologie, a publicat 12 cărți, 
a realizat peste 70 de comenta-
rii de filme cu subiect cinegetic 
și cu privire la protecția naturii, 
și peste 1000 de contribuții li-
terare publicistice (articole, re-
cenzii, prefețe etc.). A fost pre-
miat cu premiul internațional 
C.I.C. (Conseil International de 
la Chasse et de la Conservation 
du Gibier) pentru lucrarea „O is-
torie a literaturii cinegetice ro-
mâne”.
Prelegerea a evidențiat cele mai 
importante publicații cu subiect 
cinegetic apărute în decursul 
timpului. Astfel, s-au  prezentat 
în ordine cronologică aparițiile 

literare începând cu primii cro-
nicari, primele cărți despre vâ-
nătoare (Manualul venatoru-
lui - 1874), primele reviste ale 
asociațiilor vânătorești (revista 
Carpații - 1908), dar și opera lui 
Mihai Sadoveanu și Ionel Pop.
Prezentarea a cuprins și o serie 
de imagini inedite ale unor ma-
nuscrise sau scrisori, dar și foto-
grafii mai puțin cunoscute din 
viața marilor scriitor (M. Sado-
veanu, I. Pop, I. Al. Brătescu-
Voinești, C. Rosetti-Bălănescu).
La discuțiile din final au par-
ticipat membrii colectivului 
Facultății de Silvicultură și ai 
Facultății de Litere și Științe ale 
Comunicării, studenți, precum 
și invitați de la Direcția Silvică 
Suceava, Inspectoratul Teritori-
al de Regim Silvic și Cinegetic și 
membrii vânători de la Asociația 
Județeană a Vânătorilor și Pesca-
rilor Sportivi Suceava.

Evenimente

25 Aprilie 2013
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TECHNIQUES IN ELECTRONICS (TIE) 2013

Studenții care au reprezentat 
USV la concursul internațional 
studențesc TIE 2013, organi-
zat în acest an la Universitatea 
„Transilvania” din Brașov, s-au 
clasat astfel:
TIMOFICIUC OVIDIU – 
Mențiune - Locul 4 - 215 puncte
GRIGORAȘ EDUARD – 
Mențiune - Locul 7 - 186 puncte
FINAGA ȘTEFAN - Locul 19 - 
131 puncte
Studenții au fost pregătiți de 
domnul dr. ing. Adrian Petrariu.
Pe primele 3 locuri s-au clasat, 
în ordine, concurenți de la UPB 
(226 puncte), UPT (219 punc-
te) și, respectiv, UTCN (217 
puncte). La competiție au par-
ticipat 36 de concurenți din 13 

centre universitare (12 din țară 
și 1 din străinătate). Primii 12 
concurenți au primit certificate 
de competență care atestă pre-
gătirea în domeniul proiectării 
de  circuite electronice. Certifi-
catele au fost oferite de un juriu 
format din reprezentanți ai celor 
mai puternice firme din indus-
tria de profil, prezente în Româ-
nia cu centre de producție sau de 
cercetare/dezvoltare: Continen-
tal, Miele, Yazaky, Wurth Elec-
tronics, Heitec, Draxlmaier, 
Kromberg&Schubert și alții.

www.tie.ro

 
Competiţia studenţească Continental Electro-mobility2

La Competiția studențească 
Continental Electro-mobility2 
două echipe ale Facultății de In-
ginerie Electrică și Știința Calcu-
latoarelor au ocupat locurile II și 
III.
Aceste eveniment, ajuns la ediția 
a 7-a, se adresează studenților de 
la facultățile cu profil tehnic și 
informatic dornici să-și etaleze 
cunoștințele și să răspundă unei 
provocări tehnice interesante, ce 
contribuie la pregătirea lor pen-
tru o cariera de succes.

LOCUL II Echipa „Suceava IV”:
1. Stefan PAVAL, Calculatoare, 
an II,
2. Ionel Florin GHELIUC, Elec-
tronică Aplicată, an II,

3. Silviu MACOVEI, Automatică 
și Informatică Aplicată, an I
4. Cenușă Mihai Marian, Elec-
tronică Aplicată, an II și
Mentor s.l.dr.ing. Remus Cătălin 
PRODAN

LOCUL III Echipa “Byte-
Tronyk”:
1. Gheorghe AMARIEI, Electro-
nică Aplicată, an III
2. Petru TOFANESCU, Electro-
nică Aplicată, an III
3. Marian PINZARIU, Calcula-
toare, an III
4. Sergiu GIRNET, Calculatoa-
re, an II
Mentor conf. dr. ing. Constantin 
FILOTE

Echipa „Micro-Team” formată 
din Popa Valeriu, Bulceag Sorin 
Simion și Pahomi Alexandru, 
mentor prof. dr. ing. Alin Dan 
POTORAC, a avut de asemenea 
o prestație de excepție, ocupând 
locul V.
Și echipa mentorată de as.drd.
ing. Alexandru-Bogdan LARI-
ONESCU a avut o comportare 
onorabilă clasându-se pe locul 
16 din 31. 
Locul I a fost ocupat de o echi-
pa a Facultății de Automati-
că și Calculatoare  din U.T. Iași. 
Cele 31 de echipe participante 
la competiție sunt formate din 
studenți din U.T.Iași, USV, U. 
Galați și  Chișinău.

 
ECOTROPHELIA 

Asociaţia Specialiștilor de In-
dustrie Alimentară din Româ-
nia filiala SUCEAVA a organi-
zat în aula din corp E a USV o 
competiţie deschisă tuturor stu-
denţilor înscriși la programele de 
studii de licenţă, masterat și doc-
torat din cadrul Facultăţii de In-

ginerie Alimentară – ECOTRO-
PHELIA – faza locală.
În competiţie s-au înscris 28 de 
echipe de studenţi compuse din 
minim 2 membri, care au propus 
fiecare câte un produs alimentar 
ce trebuia să respecte criteriile 
prevăzute în regulament. Intra-

24-27 Aprilie 2013

26-27 Aprilie 2013

27 Aprilie 2013
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rea în competiţie a fiecărei echi-
pe s-a stabilit prin tragere publi-
că la sorţi în ziua de 18.04.2013. 
Echipele au realizat o prezen-
tare orală a produsului, fieca-
re produs alimentar a fost înso-
ţit de un dosar tehnic explicativ, 
după care s-a efectuat o ședinţă 
de degustare în vederea aprecie-
rii finale.
Juriul local a fost compus din 5 
membri, specialiști în domeniul 
industriei alimentare de la dife-

rite firme de profil, indicaţi de 
ASIAR filiala Suceava, ca fiind 
persoane competente și inde-
pendente.
Competiţia s-a încheiat prin de-
semnarea câștigătorilor. Au fost 
acordate  3 premii I, 6 premii II 
și 6 premii III. Faza naţională a 
competiţiei pentru crearea de 
produse alimentare inovative va 
avea loc la Suceava în perioada 
8-9 iulie 2013.

 
Handbal

Confruntarea retur din cadrul 
semifinalelor Cupei Challen-
ge dintre Handball Esch și CSU 
Suceava a fost deosebit de tensi-
onată. După 23-21 în meciul tur, 
CSU Suceava a cedat în manșa 
secundă cu scorul 24-27 în Lu-
xemburg. Elevii lui Răzvan Ber-
nicu au ratat dramatic califica-
rea, primind golul 27 cu două 
secunde înainte de finalul tim-
pului de joc.

Evoluția scorului: 5-2 (min. 6), 
6-8 (min. 18), 8-12 (min. 25), 11-
12 (min. 28), 13-14 (pauza), 15-17 
(min. 38), 20-18 (min. 44), 20-21 
(min. 52), 27-24 (final).

CSU Suceava: Șelaru, Stănescu – 
Mitrea (1), Roșu, Petrea (1), Sta-

rikov (1), Bursuc (1), Țuțu (3), 
Amihăesi, Țigănașu, Burlacu, 
Șoldănescu (1), Acatrinei (4), Ga-
vriloaia (5), Chiruț (7).
Portari: Șelaru, Stănescu
Marcatori: Chiruț 7 goluri, Gav-
riloaia 5, Acatrinei 3, Țuțu 3, Sta-
rikov 2, Bursuc 1, Mitrea 1, Pe-
trea 1, Șoldănescu 1
Aruncări de la 7m: 3/1
Eliminări: 6 x 2 min.

Handball Esch: Zuzo, Maurus-
chatt – Muller (11 goluri), Decker 
(6 goluri), Kohl (3 goluri), Bock 
(2 goluri), Pulli (2 goluri), Sas (2 
goluri), Marzadori (1 gol), Baum, 
Fischbach, Krier, Labonte, Lin-
ster, Weibel, Welter. Antrenor: 
Werner Kloeckner.
Portari: Mauruschatt, Zuzo

Marcatori: Muller 11 goluri, 
Decker 6, Kohl 3, Bock 2, Pulli 2, 
Sas 2, Marzadori 1
Aruncări de la 7m: 2/0
Eliminări: 6 x 2 min.

 
Întâlnire cu Matei Vișniec

Poet și dramaturg român, mem-
bru al Uniunii Scriitorilor din 
România din 1984, Matei Vișni-
ec trăiește între două lumi, între 
poezie și teatru, între România 
și Franţa, între limba română și 
cea franceză, între pasiunea pen-
tru literatură și cea pentru jurna-
lism. 
Cea mai recentă apariţie edito-
rială a scriitorului Matei Vișni-
ec, volumul „Cabaretul cuvin-
telor”, apărut în 2012 la Editura 
Cartea Românească, a fost pre-

zentat în cadrul evenimentu-
lui „Eu, cuvântul” – întâlnire cu 
Matei Vișniec, eveniment care 
s-a desfășurat în Auditorium-ul 
„Joseph Schmidt” al USV. Eve-
nimentul s-a încheiat cu spec-
tacolul „Ţara orbilor”, o adap-
tare a piesei „Țara lui Gufi” de 
Matei Vișniec, susţinut de Tru-
pa de teatru studențesc Fabuli-
nus a USV.

Evenimente

27 Aprilie 2013

29 Aprilie 2013
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Reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație

La sfârșitul lunii martie 2013, 
Asociaţia Studenţilor din Uni-
versitatea Suceava (ASUS,) 
membru activ al Alianţei Naţio-
nale a Organizaţiilor Studenţești 
din România(ANOSR) a organi-
zat Campania de Alegere a Stu-
denţilor Reprezentanţi din Uni-
versitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava.
Alegerile au fost organizate 
conform Metodologiei de alegere 
a studenților reprezentanți 
din USV. Conform acesteia, 
studentul reprezentant din 
Consiliul de Administrație 

este ales de către studenții 
reprezentanți din cadrul tuturor 
facultăților și va avea un mandat 
de un an. 
În cadrul  întâlnirii din data 
de 30 aprilie a studenților re-
prezentanţi  - consilieri și sena-
tori - din USV, a avut loc alege-
rea studentului reprezentant din 
cadrul Consiliului de Adminis-
tratie. Studentul Ilie Doroftei, 
președinte interimar ASUS, a în-
trunit numărul de voturi nece-
sar ocupării acestei funcţii.
Studentul Ilie Doroftei  poate fi 
contactat prin e-mail dorofteii-

lie@yahoo.com sau telefon 0753 
595 452, 0727 758 903, fiind astfel 
mereu la dispoziţia studenților 
pe care îi incurajează să nu ezite 
să își folosească drepturile de re-
prezentare la maxim.

Hotărâre nr. 143 din 03/04/2013 privind denumirile calificărilor și titlurile conferite absolvenţilor învăţă-
mântului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 
2010-2011.

Ordin nr. 3544 din 15/04/2013 privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile 
de studii universitare de licenţă, de master și de doctorat pentru anul universitar 2013-2014.

Ordin nr. 3545 din 15/04/2013 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a exa-
menelor de licenţă/diplomă și disertaţie.

Hotărâre nr.185 din 16/04/2013 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Ordin nr. 511 din 16/04/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 
pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rec-
tificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Hotărâre nr. 183 din 16/04/2013 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie pu-
blică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie pu-
blică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

29 Aprilie 2013

Legislaţie

Hotărâri Senat
Hotărârea nr. 49/4 aprilie 2013 cu privire la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului acade-
mician Alexandru SURDU și domnului academician Alexandru BOBOC.

Hotărârea nr. 48/1 aprilie 2013 cu privire la aprobarea bugetului evenimentelor ocazionate de împlinirea 
a 50 de ani de învăţământ superior sucevean.

Hotărârea nr. 47/1 aprilie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare al 
Centrului de Limbi și Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM.

Hotărârea nr.46/1 aprilie 2013 cu privire la iniţierea programului de masterat Management în industria 
alimentară, alimentaţie publică și nutriţie specială în cadrul Facultății de Inginerie Alimentară.
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Hotărâri Senat

Hotărâri CA

Hotărârea nr.45/1 aprilie 2013 privind aprobarea cuantumului burselor acordate de facultăţi în semestrul 
II al anului universitar 2012 – 2013.

Hotărârea nr. 44/1 aprilie 2013 privind aprobarea metodologiilor de desfășurare a examenelor de finali-
zare a studiilor FEFS, FIA, FIM, FIG, FS, FSE, DSPP.

Hotărârea nr.43/1 aprilie 2013 cu privire la aprobarea domeniilor de studii universitare de master.

Hotărârea nr.42/1 aprilie 2013 privind stabilirea cuantumului taxelor de studiu și a altor taxe și tarife per-
cepute în anul universitar 2013-2014.

Hotărârea nr.41/1 aprilie 2013 privind stabilirea plafoanelor maxime pe principalele linii bugetare.

Hotărârea nr. 40/1 aprilie 2013 cu privire la validarea alegerilor studenţilor reprezentanţi în Senatul USV.

Hotărârea nr. 39/1 aprilie 2013 cu privire la validarea Raportului privind starea universităţii 2012.

Hotărârea nr. 38/ 1 aprilie cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare instituţională.

Hotărârea nr. 37/ 1 aprilie 2013 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind ocuparea postu-
rilor didactice vacante (R14).

Hotărârea nr. 36/ 22 martie 2013 cu privire la recunoașterea calității de titular și continuarea activității 
doamnei prof. univ.dr Elena IFTIME.

Hotărârea nr. 10/26 martie 2013 cu privire la stabilirea componenței comisiilor de selecție a studenților 
Erasmus.
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