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Compozitorul şi pianistul 
Bogdan Ota în concert la 
USV 

Spectacolul a făcut parte din 
turneul naţional de promovare 

a albumului „Day of Wrath” 
împreună cu Nordic Sonata 

Orchestra, un proiect de New 
Age Symphonic, ce reuneşte 
instrumentişti de primă 
valoare care îl acompaniază 
pe artist în concertele sale. 
Primul concert din acest 
turneu a avut loc în februarie 
în Cluj, pe scena Operei 
Naţionale şi s-a bucurat de o 
reacţie copleşitoare din partea 
publicului (sold-out în timp 
record). În luna martie artistul 
a concertat în Perth, West 
Australia, la Mandurah 
Performing Arts Center, iar în 
luna iunie va reveni pe 
continentul australian pentru 

alte două concerte, urmând 
apoi să plece în SUA, unde 
fanii îl aşteaptă cu nerăbdare. 
Bogdan Ota este unul dintre 
cele mai sonore nume din 
industria muzicală con-
temporană şi unul dintre 
artiştii români cu cea mai 
spectaculoasă ascensiune din 
ultimii ani. Absolvent al 
Universităţii de Arte „George 
Enescu” din Iaşi, artistul 
român a ajuns extrem de 
cunoscut şi apreciat în întrea-
ga lume o dată cu participarea 
sa la competiţia „Norway Got 
Talent”, în 2011, unde a 
înregistrat un succes fulmi-
nant. 

Best-Design 

Facultatea de Inginerie 
Mecanică, Mecatronică și 
Management (FIM) a 
organizat, în colaborare cu 
Asociația Studenților din 
FIM, concursul studențesc de 
proiectare asistată de cal-
culator Best-Design.  Mani-
festarea și-a propus evaluarea 
și creșterea nivelului de 
cunoștințe al studenților în 
contextul dezvoltării ingi-
neriei asistate de calculator 
(CAE), avându-se în vedere 
atât proiectarea constructivă 
asistată de calculator a siste-
melor mecanice (CAD), cât și 
proiectarea tehnologică și 
concepția fabricației asistate 
(CAM).  Printre obiectivele 
concursului s-au numărat, de 

asemenea, creșterea intere-
sului studenților pentru 
profesia de inginer mecanic 
proiectant, sensibilizarea me-
diului industrial în privința 
resursei umane existente, 
precum și realizarea de par-
teneriate între mediul aca-
demic și cel industrial.  
Tematica concursului a 
constat în:  

• Proiectarea CAD a com-
ponentelor sistemelor me-
canice. 
• Analiza cu elemente 
finite (FEM) a reperelor/ 
asamblărilor. 
• Proiectarea procesului 
tehnologic (CAM) și reali-
zarea programului de 
comandă numerică (CNC). 

La concurs au participat 
studenți din cadrul FIM, dar 
și trei reprezentanți ai Uni-
versității Claude Bernard din 
Lyon.  Câștigătorii concursu-
lui, prezentați în continuare, 
au fost recompensați cu 
diplome. 
Locul I - TEODOROVICI G. 
Radu, Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, 
România. 
Locul II - JURAVLE G. 
Cristinel, Universitatea „Ște-
fan cel Mare” din Suceava, 
România. 
Locul III - FOUILLET 
Benjamin, Universitatea 
Claude Bernard Lyon, 
France. 

 

 

Learning for Life – a XI-a 
ediţie a Conferinţei 
Internaţionale de Ştiinţe ale 
Educaţiei 

Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei din Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din 
Suceava a organizat, în 
parteneriat cu organizaţia 
nonguvernamentală Learning 
for Life Society, cea de a XI-
a ediţie a Conferinţei 

Internaţionale de Ştiinţe ale 
Educaţiei – la Suceava în 
perioada 14-15 iunie 2013. 

Conferinţa propune un cadru 
de comunicare privind ex-
periențele academice în 
scopul dezvoltării pro-
fesionale şi al cooperării 
interuniversitare din spaţiul 
educaţional european.  

În ediţia din 2013 au fost 
prezentate peste 100 de 
lucrări ştiinţifice, reunite în 
şase secţiuni, care abordează 
problematici specifice 

educaţiei din societatea 
contemporană. Conferinţa a 
propus un cadru lărgit de 
discuţii şi dezbateri, tema 
educaţiei aducând împreună, 
la Suceava, alături de 
universitari români şi cadre 
didactice din învăţământul 
preuniversitar românesc, 
specialişti din diferite zone 
ale lumii (Spania, Ucraina, 
Republica Moldova, Turcia, 
Azerbaidjan, Kârgâzstan), de-
monstrând că educaţia este o 
problematică actuală şi de 
interes pentru orice națiune. 

Evenimente 
 

7 Iunie 2013 

 

14 Iunie 2013 

 

14 - 15 Iunie 2013 
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Prezentările în plen au reunit reflecţii şi rezultate ale 
cercetării educaţionale din 
diferite zone ale lumii, 
precum: Educaţie emoţională 

(prof. Gemma FILLELLA 

GUIU, Universitatea Lleida, 

Spania), Violenţa în mediul 

școlar. De la Yootube la cer-

cetarea științifică (Prof. univ. 

dr. Elena COCORADĂ , 

Universitatea Transilvania 

Braşov), Colaborarea 

internaționala dintre 

instituțiile de învățământ 

superior în contextul 

pregatirii specialistilor din 

invatamantul prescolar 

(Prof.univ.dr. Maria Ivanivna 

OLIYNEK, Universitatea 

Yuriy Fedkovych Cernauti, 

Ucraina), Kyrgyz Republic: 

country, university and 

educational system (Nurzhan 

CHAKIEVA,Inspector 

Curriculum Department, 

Karakol, Kyrgyz Republic), 

Biblia în sistemele 

educaționale contemporane 

(Prof. univ. dr. Volodymyr 

ANTOFIYCHUK , 

Universitatea Yuriy 

Fedkovych Cernauti, 

Ucraina). 

Secţiunile propuse s-au 

adresat tuturor practicienilor 

(institutori, consilieri şcolari, 

profesori, cercetători, 

formatori) din învăţământul 

preuniversitar şi universitar 

care doresc să contribuie la 

creşterea calităţii în educaţie. 

Această conferinţă reuneşte 

rezultate ale cercetărilor din 

ţările UE şi nonUE, oferind 

oportunitatea iniţierii de noi 

proiecte în domeniul ştiinţelor 

educaţiei. 

 

 

ElStud 2013 
 
Secţiuni:  
 
Calculatoare, Sisteme auto-
mate, Electronică şi tele-
comunicaţii, Sisteme elec-
trice, Energetică, Inginerie 
economică.  
 
Secţiunea liceu  
Loc de desfăşurare: 
Facultatea de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor din 
Universitatea „Ştefan cel 
Mare” Suceava  
Lucrări prezentate: 50 
Autori / participanți: 65 
Premiul I: 
- Torac Abel Lucian, Paţa 
Sergiu Dan, Orhei Liviu 
Gabriel, Sistem de mo-
nitorizare a calității apei 
potabile,  
Profesor: Calin Ciufudean.  
- David Florin, Building 
Management 
Profesor: Cezar Popa. 
- Juravle Adrian, Controler 
inteligent pentru comanda 
motoarelor asincrone  
Profesor: Mihai Raţă. 
- Cernuşcă Dumitru,  Analiza 
unui sistem de conversie a 
energiei termice in energie 
mecanică 
Profesor: Constantin Ungu-
reanu.  
- Coca Octavian, Șandru 
Rareș, Dascălu Ștefan, 
Jocurile viitorului – 

dispozitive controlate prin 
unde cerebrale 
Profesor: Victor Șutac, Anca 
Greculeac. 
- Ionescu Rareş, Olenici 
Marius, Grade Master 
Profesor: Gabriel Anastasiu. 
 
Premiul II: 
- Popovici Liviu, Hand 
gesture recognition including 
finding best posture 
algorithm 
Profesor: Radu Daniel 
Vatavu. 
- Franciuc Vlad Mihai, 
Utilizarea automatelor 
programabile pentru 
controlul regimului de uscare 
a lemnului  
Profesor: Cezar Popa. 
- Dan Corneliu Ilie, Cercetări 
privind comanda cu PLC a 
regimurilor dinamice ale 
motoarelor de inducţie cu 
colivie  
Profesor: Leon Mandici. 
- Ianoş Beniamin, Studiul 
motorului electric cu rotor 
rulant şi flexibil si intrefier 
axial 
Profesor: Constantin 
Ungureanu. 
- Lavric Ionatan, Frij 
Vladimir Petruț, Model de 
prezentare interactivă a unei 
structuri 3D  
Profesor: Marius Ududec, 
Anca Greculeac. 
- Ceobanu Mircea, Miron 
Dorin Andrei, Boiculese 
Claudiu, Utilizarea modelului 

numeric al terenului (MNT)  
pentru amenajarea unor 
trasee de cicloturism în 
Obcina Mestecăniș 
Profesor: Marius Cazacu.  
- Glovnea Cosmin, Studiul 
undelor cerebrale la 
vizualizarea unor imagini 
reprezentând alimente care, 
în mod declarativ, produc 
consumatorului plăcere sau 
neplăcere 
Profesor: Anca Greculeac, 
Victor Șutac. 
 
Premiul III: 
- Ignat Mirela-Elena, Sistem 
de monitorizare a confortului 
termic bazat pe micro-
controlere 
Profesor: Alin-Dan Potorac. 
- Stelea Roman, Studiu de 
câmp al generatoarelor sin-
crone  
Profesor: Elena Olariu. 
- Catrinari Florin, Studiul 
comenzii unui sistem de 
acționare electric utilizând 
motor inteligent pas cu pas  
Profesor: Leon Mandici. 
- Oanea Constantin, Studiul 
unui sistem de încălzire a 

14 - 15 Iunie 2013 
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apei utilizând efectele 
termoelectrice 
Profesor: Constantin 
Ungureanu.  
- Popescu Isaura Silvia, 
Studiul și realizarea unui 
generator termoelectric solar 
Profesor: Constantin 
Ungureanu. 
- Nistor Andrei, Chirimbuta 
Gheorghe, Utilizarea 
analizorului de curent 
continuu în analiza rețelelor 
electrice buclate 
Profesor: Crenguța Bobric. 
- Ou Alexandru, Deleanu 
Adrian, Estimarea evoluției 
morfologice a ravenei 
Gurguiata, utilizând metode 
numerice 
Profesor: Marius Cazacu. 
- Dascălu Ștefan, Declinarea 
nevoii de educație respectând 
paritatea de gen 

Profesor: Ramona Morar. 
Mențiune: 
- Paţa Sergiu Dan, Torac Abel 
Lucian, Orhei Liviu Gabriel, 
Traked robot 
Profesor: Calin Ciufudean.  
- Rezuş Raluca, Studiul 
motoarelor electrice solare 
cu rotor flexibil şi întrefier 
radial  
Profesor: Constantin 
Ungureanu.  
- Stolniceanu Ștefania, 
Economie de energie prin 
controlul iluminatului interior  
Profesor: Cezar Dumitru 
Popa. 
- Oltean Gică, Determinarea 
diagramei de consum pentru 
turbina DSL-50-1 
Profesor: Pavel Atănăsoae. 
- Pintilie Lucian,  Proiectarea 
şi analiza sistemelor hibride 

de producere a energiei 
electrice 
Profesor: Constantin Ungu-
reanu. 
- Moisii Ioan, Studiul 
convertoarelor MPPT utili-
zate pentru controlul puterii 
sistemelor fotovoltaice 
Profesor: Constantin Un-
gureanu. 
- Trofin Mihai, Gavrilovici 
Cristian, Învățarea 
interdisciplinară prin 
tehnologia multitouch 
Profesor: Anca Greculeac. 
- Drăgoi Răzvan, Nevoia de 
reciclare a apei  
Profesor: Marius Cazacu. 
- Rotariu Alexandru, IT Elite 
- grafică și design 
Profesor: Gabriel Anastasiu. 

Zilele „Matei VIŞNIEC” 

 
La invitaţia domnului Matei 
Vişniec, directorul 
Festivalului Internaţional de 
Teatru de la Sibiu, domnul 
Constantin Chiriac a 
participat la o discuţie legată 
de experienţa sa şi de modul 
în care este atribuit titlul de 
capitală culturală europeană.  
Conferinţa-dialog cu domnul 
Constantin Chiriac, din cadrul 
evenimentului, s-a bucurat de 
prezența la  Suceava a 
regizorului Mircea 
Cornişteanu, directorul 
Teatrului Naţional „Marin 
Sorescu” din Craiova, precum 
şi a regizorilor Alexandru 
Boureanu şi Istvan Szabo.  

„Festivalul Internaţional de la 
Sibiu, care sărbătoreşte 20 de 
ani de existenţă, este o mare 
reuşită românească. În fiecare 
an, datorită acestui festival, 
România devine un loc de 
pelerinaj cultural pentru 
companii de teatru care vin 
uneori din 40 sau 50 de ţări. 
Anul acesta, de exemplu, în 
cadrul Festivalului de la Sibiu 
a fost imaginată o stagiune 
franceză la care participă 
teatre şi companii 
prestigioase din Franţa, 
precum Théâtre du Soleil, 
creat de Ariane Mnouchkine, 
şi Odéon Théâtre de 
l'Europe”, a mărturisit Matei 
Vişniec, care consideră că 
sunt şanse reale şi pentru 
Bucovina să intre în 
competiţia pentru capitala 
culturală europeană:  

„Întregul oraş s-a transformat 
datorită acestui eveniment 
cultural, momentul de apogeu 
fiind anul 2007, când Sibiul a 
avut titlul de capitală 
europeană a culturii. Consider 
că oraşul Suceava are toate 
şansele de a intra şi el într-o 
astfel de competiţie, pentru a 
obţine această vizibilitate 

internaţională şi europeană, 
împreună cu toată regiunea 
istorică a Bucovinei. Mai 
multe strategii există în acest 
sens, una dintre ele fiind o 
eventuală alianţă cu un alt 
mare oraş al ţării. Un vis nu 
devine realitate decât prin 
adoptarea unor iniţiative şi 
prin tenacitatea curajului. Ca 
un bucovinean care trăieşte de 
25 de ani între Franţa şi 
România, ca jurnalist la 
Radio France Internationale, 
pasiunea pentru regiunea mea 
natală nu a făcut decât să 
crească în tot acest timp. Îmi 
permit, deci, să visez pentru 
această minunată regiune care 
este Bucovina şi să vă 
propun, concret, o întâlnire cu 
domnul Constantin Chiriac, 
pentru o discuţie privind 
şansele Bucovinei de a accede 
la statutul de capitală 
culturală europeană”.  

Poet şi dramaturg român, 
membru al Uniunii 
Scriitorilor din România din 
1984, Matei Vişniec trăieşte 
între două lumi, între 
România şi Franţa, între 
limba română şi cea franceză, 
între pasiunea pentru 

17 – 19 Iunie 2013 
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literatură şi cea pentru 
jurnalism. Născut în 
Bucovina, la Rădăuţi, în 
1956, Matei Vişniec a urmat 
şcoala primară, ciclul 
elementar şi liceul la Rădăuţi, 
apoi Facultatea de Filosofie şi 
Istorie a Universităţii 
Bucureşti. A fost membru 
fondator al Cenaclului de 
Luni, coordonat de profesorul 
Nicolae Manolescu. A 
debutat cu poezie în revista 
„Luceafărul” în 1972 şi 
editorial în 1980. Pe parcursul 
unui deceniu (1977-1987), a 
scris opt piese de teatru în 
două şi trei acte, aproximativ 
douăzeci de piese scurte şi 
câteva scenarii de film, care 

au fost sistematic respinse de 
autorităţile culturale. 
Multiplicându-le pe cont 
propriu şi distribuindu-le în 
mediile culturale şi artistice, 
în anii 80’ scriitori şi regizori 
prestigioşi vorbeau deja 
despre dramaturgul Matei 
Vişniec ca despre o revelaţie. 
Stabilit la Paris din 1987, 
Matei Vişniec este considerat 
unul din cei mai importanţi 
autori dramatici ai 
momentului, una din vocile 
cele mai subtile pe care le 
auzim astăzi în Europa. 
Majoritatea operei sale, 
poezie, proză scurtă, roman, 
teatru, teatru poetic, eseuri, a 
văzut lumina tiparului în 

Franţa şi în România. Piesele 
care-i poartă semnătura sunt 
jucate în peste 40 de ţări şi 
traduse în peste 20 de limbi. 
În prezent, este angajat la 
Radio France Internaţionale - 
Secţia Română. În 2009 
Matei Vişniec a primit 
Premiul European acordat de 
Societatea Autorilor şi 
Compozitorilor Dramatici din 
Franţa (SACD) pentru 
întreaga sa activitate. În 
România i s-a decernat 
Premiul pentru Dramaturgie 
al Uniunii Scriitorilor, 
Premiul UNITER şi Premiul 
pentru Dramaturgie al 
Academiei Române. 

 

Întâlniri internaționale  

Proiectul filmului viu în teorie 
şi practică.  

Începutul unei colaborări 
interuniversitare Suceava-
Québec.  

Revista La Lettre “R” a 
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe 
ale Comunicării, publicată în 
prezent cu sprijinul Asociaţiei 
EduCultureme, a iniţiat, în 
parteneriat cu Universitatea 
Laval din Québec, Canada, 
seria Întâlnirilor Interna-
ţionale "Indisciplinarité et 
non-conventionnalité dans 
l’art contemporain” (Indisci-
plinaritate şi non-convenţio-
nalitate în arta 
contemporană).  

Prima ediţie din 18 iunie 
2013 l-a avut ca invitat pe 
Profesorul Liviu Dospinescu, 
de la Universitatea Laval, 
Québec, Departamentul de 
Literaturi, care a prezentat 

conferinţa "ECRANE PER-
MEABILE: spre o estetică a 
filmului viu". În prima parte, 
conferinţa a propus publicului 
prezent în sală o privire de 
ansamblu asupra conceptului 
de film viu, a esteticii 
hiperrealismului şi a 
posibilului metisaj teatru-
film, iar în a doua parte, 
proiectul „La Boîte” 
(„Cutia”) al colegului nostru 
Liviu Dospinescu ni   s-a dez-
văluit treptat, mai întâi printr-
o descriere verbală, apoi di-
rect pe ecran. 

„Am asistat la un experiment, 
un gen de spectacol care 
încearcă, după cum spunea 
realizatorul însuşi, să anime 
un video pe scena de teatru, 
conferindu-i acesteia din 
urmă efect de prezenţă sau de 
real printr-o iluzie legată de 
profunzimea spaţială proprie 
unei scene „vii”. 
Teatrul şi filmul coabitează, 
fuzionează, interacţionează. 

Se poate prelungi ficţiunea 
scenică în ficţiunea 
cinematografică şi invers. 
Totul prin intermediul 
„ecranului permeabil” – 
concept-cheie al proiectului 
lui Liviu Dospinescu. 
„Permeabilitatea” ecranului s-
a dovedit – exact cum a  
imaginat-o creatorul său – 
mai mult de natură 
conceptuală decât fizică. Un 
spaţiu scenic gol este investit 
de un personaj real care-i ia 
locul în acţiune personajului 
virtual de pe ecranul pe care 
se proiectează un spaţiu 
teatral 3D. 

Discuţiile animate care au 
avut loc după prezentarea 
acestui proiect atipic au arătat 
că bazele unei colaborări 
există deja, interesul pentru 
experimentele din arta 
contemporană este din 
ambele părţi: atât dinspre 
Québec, cât şi dinspre 
Suceava”. (O. Gancevici) 

 

La fête de la musique:  

Fancy fiesta à la française 

Unul dintre aspectele cele mai 
importante ale misiunii Facul-
tăţii de Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării din 
Universitatea „Ştefan cel 
Mare” Suceava este 
promovarea respectului faţă 
de toate limbile planetei, ca 

etapă importantă în formarea 
unor cetăţeni europeni care să 
înţeleagă şi să accepte 
diversitatea culturilor 
secolului XXI. Educaţia 
plurilingvă încurajează 
toleranţa etnică şi poate avea 

18 Iunie 2013 
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un rol important în atenuarea 
conflictelor sociale.  
Aceasta este ideea care a dus 
la organizarea, pe 20 iunie 
2013, a celei de-a patra ediţii 
a Concursului de interpretare 
de cântece Fancy fiesta à la 
française, urmată, pe 21 iunie 
2013, chiar în ziua în care se 
sărbătoreşte în lume La fête 
de la musique, de un concert 
la Talcioc Cultural al Tunei 
de la Universitatea din 
Insulele Baleare. La 
concursul de interpretare au 
participat, alături de studenţi, 
mai mult de 200 de copii şi 
adolescenţi din şcoli şi licee 
ale judeţului Suceava: 
Colegiul Naţional „Nicu 
Gane” Fălticeni, Colegiul de 

Artă „Ciprian Porumbescu” 
Suceava, Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu” Suceava,  
Liceul Tehnologic „Mihai 
Eminescu” Dumbrăveni, 
Şcoala „Ion Creangă” nr. 9 
Suceava, Şcolile gimnaziale 
din Vereşti, Vatra-
Moldoviţei, Bosanci, Poiana 
Stampei. S-a cântat în 
franceză, spaniolă, engleză, 
italiană, germană, dar şi în 
limba română. Datorită 
contribuţiei importante a 
partenerilor tradiţionali ai 
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe 
ale Comunicării – Agenţia 
Universitară a Francofoniei 
(Biroul pentru Europa 
Centrală şi Orientală), 
Organizaţia Internaţională a 

Francofoniei, Ambasada 
Franţei la Bucureşti, 
Delegaţia Wallonie-
Bruxelles, Librăriile 
Alexandria, Cabinetul par-
lamentar Sanda-Maria 
Ardeleanu – toţi concurenţii 
au fost premiaţi. Locul I a 
fost împărţit între Colegiul 
Naţional „Nicu Gane” 
Fălticeni (coordonat de prof. 
dr. Liliana Rădulescu şi 
profesor Dan Sinăuceanu) şi 
Şcoala Gimnazială Vereşti 
(coordonator profesor 
Carmen Ursachi). Dar toţi 
participanţii s-au considerat 
câştigători după ziua deosebit 
de frumoasă petrecută în 
Auditorium-ul „Joseph 
Schmidt” al USV. 

 
 

ROSEF 2013 

 

 

 

Continua tranziţie în care se 

află şcoala românească 

doreşte să transforme dascălul 

dintr-un furnizor de 

informaţie în formator de 

competenţe. Este drept că 

informaţia se găseşte uşor 

astăzi. Internetul nu este 

singura sursă. Bibliotecile, 

librăriile, mass-media, ne 

bombardează cu valuri de 

informaţie. Principala 

problemă a consumatorului 

de informaţie este cea legată 

de selecţia informaţiei 

necesare şi mai mult decât 

atât, transformarea cunoş-

tinţelor în cunoaştere prin 

procesarea optimă a acesteia. 

Aici Şcoala poate avea un rol 

major: formarea cetăţeanului 

capabil să absoarbă doar ceea 

ce îi este necesar cu adevărat, 

transformarea tânărului dintr-

un receptor de cunoştinţe într-

un procesator de cunoştinţe 

prin punerea în valoare a 

inteligenţei şi valorificarea 

potenţialului inovativ ro-

mânesc. 

Menirea Omului este de a 

crea o Lume propice 

dezvoltării complete folosind 

imaginaţia şi posibilitatea de 

a crea. Pentru aceasta e 

nevoie de abilităţi, cunoştinţe 

şi competenţe. Din nefericire, 

sistemul de învăţământ actual 

nu este capabil încă, la scară 

naţională, să le formeze. 

Există în acest ocean 

educaţional românesc, 

structurat pe nivele, zone care 

conştientizează rolul şi locul 

şcolii în formarea tinerilor 

exploatând curiozitatea 

acestora. Există profesori care 

se luptă cu un sistem inert, 

care atrag tinerii dornici să se 

dezvolte şi îi susţin moral şi, 

de cele mai multe ori, 

financiar. 

Sub egida Comisiei Naționale 
a României pentru UNESCO, 
Societatea Ştiinţifică 
CYGNUS – centru UNESCO, 
Universitatea „Ştefan cel 
Mare” Suceava şi Colegiul 
Naţional „Petru Rareş” 
Suceava, în colaborare cu 
Inspectoratul Şcolar al 
județului Suceava, ForumIT 
şi, desigur, INTEL România 
ca exponent major al 
mediului economic, la etajul I 
al Complexului Comercial 
Iulius Mall Suceava în 
perioada 21-23 iunie s-a 
desfăşurat Concursul Național 
de Ştiinţă şi Tehnologie 
pentru Elevi RoSEF, ediţia 

2013. Obiectivele concursului 
au urmărit sporirea interesului 
tinerei generaţii pentru 
domeniul ştiinţific şi tehnic, 
familiarizarea elevilor din 
mediul preuniversitar cu 
metodica şi tehnica cercetării, 
promovarea elementelor de 
inovare şi inventică ale 
elevilor pasionaţi de 
descoperirea ştiinţifică 
disciplinară şi 
interdisciplinară sau de găsire 
a unor aplicaţii practice ale 
unor legi cunoscute deja, de 
realizarea unor aplicaţii IT 
inedite. Deprinderea unor 
abilităţi cu privire la cercetare 
nu este o competenţă pe care 
învăţământul preuniversitar 
românesc şi-o propune 
explicit, dar ea este dezvoltată 
în ultimul timp din ce în ce 
mai mult pe o structură de 
educaţie nonformală, benefică 
celor pasionaţi, aflaţi în 
număr crescător după cum 
rezultă din statisticile 
ultimilor ani. 
Concursul este cuprins în 
Calendarul Ministerului 
Educaţiei Naţionale 2013 la 
disciplina Fizică şi reprezintă 
etapa naţională de calificare 
la Concursul Internaţional de 
Ştiinţă şi Inginerie INTEL 
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ISEF (International Science 
and Engineering Fair), care 
se organizează în fiecare an 
în SUA şi la care participă 
peste 1600 de elevi din 70 de 
ţări din întreaga lume. 
Pornind de la ideea că 
cercetarea stă la baza 
cunoașterii lumii şi 
dezvoltării complexe a 
Umanităţii, la toate ediţiile la 
care România a participat, 
elevii noştri s-au întors cu 
premii. În acest an, Marele 
Premiu al concursului 
INTEL ISEF din SUA a fost 
câştigat de un român, Ionuţ 
Budișteanu din Râmnicu 
Vâlcea, lucru ce confirmă 
potenţialul elevilor noştri. 
Juriul a fost format din 
personalităţi ale ştiinţei şi 
tehnicii româneşti cu 
preocupări în domeniul 
inventicii şi inovării la nivel 
naţional, cadre didactice 
universitare şi 
preuniversitare, jurnalişti de 
ştiinţă şi reprezentanţi ai 
unor companii de prestigiu 
româneşti. Preşedintele 
juriului a fost domnul prof. 
Alexandru Mironov, jurnalist 
reputat şi ex-secretar general 
al Comisiei Naţionale 
UNESCO a României. USV 
a fost reprezentată în juriu de 
prof. univ. dr. ing. Dorel 
Cernomazu şi prof. univ. dr. 
ing. Ştefan Gheorghe 
Pentiuc.  

Criteriile de jurizare au ţinut 

cont de:  

 Activitatea propriu zisă a 

tânărului în proiectul 

prezentat;  

 Respectarea rigurozităţii 

ştiinţifice şi/sau 

matematice specifice 

vârstei sale;  

 Importanţa şi relevanţa 

proiectului în domeniu;  

 Nivelul de aprofundare a 

temei;  

 Nivelul de noutate al 

proiectului prezentat;  

 Designul şi activitatea 

tânărului în scopul 

atingerii obiectivelor 

proiectului. 

În ultima perioadă ştiinţa a 
explodat în sute de 
subdomenii, s-a hibridat 
inter- şi trans-disciplinar 
astfel încât a fost dificil 
pentru juriu să stabilească 
cele mai bune lucrări ale 
concursului. Acestea au fost: 
 SensorBot autori: 

Alexandru Mîndra, Paul 
Paraschiv, de la Liceul 
Teoretic „Carmen Silva” 
Eforie Sud 

 Generator solar de aer cald 
autor Daniel Cosovanu 
de la Liceul Tehnologic 
„Tomşa Vodă” Solca 

 Jocurile viitorului autori 
Octavian Coca, Rareş 
Andrei Şandru, Ştefan 
Dascălu, de la Colegiul 
Naţional Petru Rareş” 
Suceava 

 Păianjenul schimbă 
regulile din industria 
adezivilor autori Ştefan 
Iov, Alexandru Glonţaru, 
de la Colegiul Naţional 
de Informatică „Tudor 
Vianu”, Bucureşti 

 Utilizarea modelului 
numeric al terenului 
(MNT) în scopul 
amenajării unui traseu 
cicloturistic în Obcina 
Mestecăniş autori Mircea 
Ceobanu, Dorin Miron, 
Claudiu Boiculese, de la 
Colegiul Naţional Petru 
Rareş” Suceava 

 Sistem de vizualizare în 
timp real a securităţii 
unei clădiri autori 
Vladimir Petruţ Frij, 
Ionatan Lavric, Vlad 

Daniel Pavel, de la 
Colegiul Naţional Petru 
Rareş” Suceava. 

Dintre autorii acestor lucrări 
se vor stabili reprezentanţii 
României la Ediţia 2014 a 
competiţiei Intel ISEF.  
Pornind de la cele spuse de 
Solomon Marcus: 
„Capacitatea de a întreprinde 
o cercetare într-un anumit 
domeniu, de a prelua o 
problemă de la stadiul în care 
ea se află, pe baza unei 
bibliografii la zi şi de a o 
duce mai departe măcar într-o 
anumită direcţie, oferind un 
spor efectiv de cunoaştere, 
care să se detaşeze net de 
ceea ce ar putea fi o simplă 
compilaţie”, deducem că 
Cercetarea nu se poate face 
oricum şi de oricine. Ea 
implică etica, înţelegerea şi 
conştientizarea fenomenelor, 
un management adecvat al 
activităţilor, putere de sinteză 
şi foarte, foarte multă răbdare. 
De aici rezultă importanţa 
majoră a unor astfel de 
competiţii. Fără rigurozitate 
ştiinţifică și imaginaţie 
inovarea românească nu va 
putea fi pusă în valoare. 
Tinerii participanţi la această 
competiţie au dat dovada 
tenacităţii lor prin temele 
studiate şi prezentate. 
La festivitatea de premiere a 
fost lansat un DVD 
multimedia ce conţine 
manualul de bune practici al 
unui alt proiect al Societăţii 
Ştiinţifice Cygnus – Şcoala pe 
Roţi. Cu acest prilej au fost 
prezentate rezultatele obţinute 
în acest proiect de membrii 
Cygnus împreună cu cadre 
didactice de la Facultatea de 
Inginerie Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor Suceava şi 
alte instituţii colaboratoare. 
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SEA Conference 
Conferința Share, Empower, 
Awareness (SEA) a fost 
organizată la USV de 
publicația „Cross-Cultural 
Management Journal” cu 
sprijinul Facultății de Științe 
Economice și Administrație 
Publică (FSEAP) din cadrul 
USV. Lucrările Conferinței 
SEA 2013 au fost deschise de 
prof. univ. dr. Carmen 
NĂSTASE, în calitate de 
decan al Facultății de Științe 
Economice și Administrație 
Publică, care a subliniat 
importanța și valorile 
dobândite în urma des-
fășurării unor evenimente de 
acest tip. În deschiderea 
evenimentului au mai luat 
cuvântul prof. univ. dr. Maria 
Bedrule-Grigoruţă, din partea 

Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, și prof. univ. 
dr. Valentin Cristian 
Hapenciuc, director al 
departamentului Economie, 
Administrarea afacerilor şi 
turism din FSEAP. 
Din partea mediului de 
afaceri, domnul Ionut 
Buimagă, Regional Sales 
Manager la Kamis 
Condimente SRL, a vorbit 
audienței despre 
„Multinaționale în mediul de 
afaceri românesc”, iar domnul 
Dionisie Marcan, președinte 
al CECAR, filiala Suceava, a 
prezentat câteva „Provocări 
ale managementului financiar 
în contextul actual”. 
Paul Pădurariu, în calitatea sa 
de fondator al revistei online 
iLikeIasi.ro, antreprenor 

online, online strategist și e-
commerce consultant, a 
prezentat participanților dife-
rențele dintre dezvoltarea 
unei afaceri în mediul Online 
vs mediul Offline, subliniind 
atât o serie de avantaje, cât și 
dezavantajele pentru fiecare 
dintre situații. 
Scopul conferinței a constat 
în reunirea oamenilor de 
știință din mediul academic și 
oamenilor de afaceri, dispuși 
să împărtășească idei creative 
și inovative, abordări, 
strategii și rezultate de 
cercetare și să discute despre 
provocările practice întâlnite 
și soluțiile adoptate. 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAȚIE 

Hotărârea nr. 369 din 12/06/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea domeniilor 
de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate, intrare in 
vigoare in data de 17.06.2013. 

Ordin al Ministerului Educației Naționale nr. 3894 din 12 iunie 2013 privind repartizarea cifrei 
de școlarizare pentru studii universitare de licență în vederea admiterii la studii în anul 
universitar 2013-2014. 

Ordin al Ministerului Educației Naționale nr. 3895 din 12 iunie 2013 privind repartizarea cifrei 
de școlarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul 
universitar 2013-2014. 

Instrucțiunea ANRMAP nr. 1 din 18 iunie 2013 emisă în aplicarea prevederilor art. 188, alin. 2, 
lit. d si art. 188, alin. 3, lit. c din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 
contractelor de concesiune de servicii. 

Legea nr. 193 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice și a contractelor de concesiune de servicii. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77 din 26 iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri 
privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și 
reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 

 

HOTĂRÂRILE SENATULUI USV 

Hotărârea nr. 87/ 28 iunie 2013 privind actualizarea regulamentelor și a procedurilor aplicabile 

în USV în conformitate cu noua structură și cu modificările legislative în vigoare. 
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Hotărârea nr. 86/28 iunie 2013 privind modificarea Planului strategic de dezvoltare 

instituțională. 

Hotărârea nr. 85/28 iunie 2013 privind lichidarea unor programe de studii de licență și de 

masterat pentru anul universitar 2013 – 2014.  

Hotărârea nr. 84/28 iunie 2013 cu privire la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa 

domnului profesor univ. dr. Ioan AGRIGOROAIEI.  

Hotărârea nr. 83/28 iunie 2013 cu privire la modificarea Metodologiei privind organizarea și 

desfășurarea examenului de finalizare a studiilor în cadrul FEFS, sesiunile iulie și septembrie 

2013. 

Hotărârea nr. 82/28 iunie 2013 cu privire la modificarea Metodologiei privind organizarea și 

desfășurarea examenului de finalizare a studiilor în cadrul FIM, sesiunile iulie și septembrie 

2013. 

Hotărârea nr. 81/28 iunie 2013 privind acordarea unor burse speciale unor studenţi implicați în 

acțiuni de promovare a imaginii și a ofertei educaţionale USV în Republica Moldova.  

Hotărârea nr. 80/28 iunie 2013 cu privire la revizuirea Regulamentului privind activitatea 

profesională a studenţilor. 

Hotărârea nr. 79/28 iunie 2013 cu privire la revizuirea Regulamentului privind întocmirea 

statelor de funcţii R49.  

Hotărârea nr. 78/28 iunie 2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii 

universitare de licenţă (zi și ID) și pentru studii universitare de masterat în cadrul concursului 

de admitere pentru anul universitar 2013-2014. 

Hotărârea nr. 77/21 iunie 2013 cu privire la depunerea rapoartelor de evaluare internă pentru 

evaluarea periodică a două programe de studii de masterat din cadrul facultății de Litere și 

Științe ale Comunicării. 

Hotărârea nr. 76/21 iunie 2013 cu privire la aprobarea colaborării dintre USV şi Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca. 

 

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Hotărârea nr. 14/04 iunie 2013 cu privire la procentul de locuri de cazare oferite studenților cu 
taxă/ fără taxă. 

Hotărârea nr. 15//04 iunie 2013 cu privire la perioadele de reexaminări. 

Hotărârea nr. 16/18 iunie 2013 cu privire la cuantumul grantului Erasmus lunar pentru 
mobilitățile de studenți care se vor desfășura în anul universitar 2013-2014. 

Hotărârea nr. 17/18 iunie 2013 cu privire la trecerea pe costuri a creanței nerecuperate și 
scăderea debitorului Construct Floors din evidența Contabilă. 
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