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International Computers Contest for Students HARD & SOFT 
 
Ediția XX 
 
 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, din cadrul Universităţii  „Ştefan cel Mare” din 
Suceava – instituție aflată în al 50-lea an de existenţă, a organizat, între 20 şi 25 mai 2013, cea de a XX-a 
ediţie a Concursului Internaţional Anual Studenţesc Hard & Soft.  
 
A fost o onoare şi mândrie pentru organizatori să fie capabili să 
găzduiască noi echipe de studenţi din 10 universităţi ale Europei, 
însoţite de mentorii lor, pentru a răspunde provocărilor unei noi 
competiţii. Ca şi la ediţiile anterioare, concursul a permis 
studenţilor competitori să se înţeleagă unii cu alţii mai bine, să 
îşi verifice limitele fizice şi să îşi pună în evidenţă abilităţile 
mentale, să îşi partajeze sarcini şi responsabilităţi.  
 
Juriul a fost condus de Prof. Timothy HALL de la Universitatea 
din Limerick, Irlanda şi a inclus, ca membri, cadre didactice de 
la aceeaşi universitate, de la Universitatea din Lille, Franţa, dar 
şi de la companiile BMW şi Volvo. 
 
Concursul este inițiat, organizat și coordonat de prof. univ. dr. 
ing. Adrian Graur. 
 

 
Domnule Profesor Adrian Graur, de la idee la fapte. Cum 
a început totul?  
În anii ‘80, din cauza faptului că TVR și-a redus emisiunile la 
doar 2 ore pe zi, o bună parte din populaţia României s-a văzut nevoită să urmărească cu precădere 
programele tv ale statelor vecine. În una din seri – îmi aduc aminte – am urmărit, pe un post de 
televiziune din Moscova, desfăşurarea unui concurs studenţesc undeva în Japonia. Tema concursului 
consta în realizarea unor roboţi care să fie capabili să culeagă mingile de volei aflate într-o sală de sport 
şi să le depoziteze într-un anumit perimetru din sală. 
Cum în USV funcţiona din 1986 o specializare de Automatizări şi calculatoare, cum starea de 
competiţie este cea care poate propulsa o societate spre dezvoltare şi bunăstare, educaţia trebuind 
centrată pe student pentru a pune în valenţă competenţele şi abilităţile acestora, am realizat că ar fi bine 
să organizăm un concurs asemănător. 
În 1992 am organizat la Suceava, împreună cu colegii mei, prima Conferinţă Internaţională 
Development and Application Systems, iar în 1994 am considerat că erau create condiţiile pentru un 
concurs dedicat studenţilor. Baza materială a laboratoarelor noastre crescuse semnificativ pentru a putea 
pune la dispoziţie echipelor competitoare laboratoare cu o echipare corespunzătoare, asemănătoare cu 
ce puteam întâlni şi în alte laboratoare din Europa acelor ani.   
 
De ce luna mai? Are vreo semnificație anume? De ce anume se leagă? 
După 1980, sub îndrumarea prof. univ. dr. ing. Emanuel Diaconescu, am participat la organizarea 
Conferinţei Variatoare Elastohidrodinamice de Turaţie – VAREHD. Această manifestare era organizată 
în luna octombrie. După cum se ştie foarte bine, în zona noastră în această perioadă întâmpinăm 
condiţii climaterice neprielnice. Au fost ediţii în care temperaturile au fost atât de scăzute, încât am avut 
parte chiar şi de ninsori, afectând atât starea drumurilor, cât şi cea a aeroporturilor. Toate acestea ne-au 
determinat să optăm pentru o altă perioadă din an. Am ales luna mai poate şi pentru că este momentul 
în care natura renaşte după o iarnă care aici, în Bucovina, include adesea şi luna aprilie.  
 
Aveți o echipă cu care lucrați pentru a organiza acest concurs?  
Asemenea manifestări de amploare nu pot fi organizate de o singură persoană. Încă de la prima ediţie, 
am avut un comitet de organizare ai cărui membri şi-au asumat responsabilităţi distincte. La 
următoarele ediţii, în preajma concursului ne întâlneam săptămânal, timp de aproape două luni, 
evaluând stadiul în care fiecare dintre noi se găsea cu problemele asumate, propunând noi soluţii sau 
cerând sprijin pentru o problemă sau alta. Acum multe dintre aceste sarcini au devenit automatisme. 
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Sunt suficiente două sau trei întâlniri înaintea desfăşurării concursului propriu-zis, prilej cu care se mai 
aduc ajustări sau se propun noi abordări pentru o problemă sau alta.  
 
Cum este structurat concursul și cum ați gândit această structură în etape, ce ați urmărit? 
În fiecare an, între sfârșitul lunii noiembrie şi începutul lunii decembrie sunt trimise invitaţiile de 
participare către facultăţile de profil.  Odată cu aceasta sunt precizate etapele de desfăşurare a 
concursului şi cerinţele privind cunoştinţele din domeniile hardware şi software pe care studenţii 
competitori trebuie să le deţină. Fiecare echipă este formată din patru studenţi, doi pentru probleme 
legate de software şi doi pentru probleme legate de hardware. 
Selecţia internă din cadrul facultăţilor trebuie finalizată până la mijlocul lunii aprilie, când are loc 
înregistrarea în concurs. După această dată, preşedintele juriului transmite studenţilor şi antrenorilor un 
mesaj  cu cerinţele specifice ediţiei respective. 
La Suceava, concursul se desfăşoară pe parcursul unei săptămâni. Echipele sosesc în zilele de sâmbătă 
şi duminică. Luni, la deschiderea oficială a concursului, preşedintele juriului prezintă tema acestuia, 
după care echipele intră în laboratoare, se familiarizează cu echipamentele din dotare şi încep să 
găsească soluţii de rezolvare a problemei propuse. Procesul în sine presupune proiectarea circuitelor, 
elaborarea soft-ului de aplicaţie aferent, alegerea celui mai bun raport între performanţa soluţiei 
identificate şi costul implementării ei şi scrierea documentaţiei tehnice pentru produsul finit. În tot acest 
timp, fiecare echipă trebuie să întreţină un dialog strâns cu juriul pentru a clarifica lucrurile neînţelese şi 
pentru a identifica soluţia care le permite atingerea performanţelor dorite pentru produsul furnizat, 
apelând doar la componentele şi structurile puse la dispoziţie de magazia de materiale a facultăţii 
noastre. 
În urma vizitelor prin laboratoare şi a discutării cu studenţii despre soluţiile adoptate, miercuri seara 
juriul efectuează o primă evaluare. Evaluarea finală începe vineri dimineaţa şi, concomitent cu aceasta, 
la ora 12, în Atrium-ul din Corpul E, se deschide expoziţia cu echipamentele şi produsele realizate pe 
baza temei propuse de juriu. După ce juriul finalizează clasificarea echipelor competitoare şi stabileşte 
premiile acordate, la ora 17 se organizează ceremonia de acordare a premiilor.  Sâmbăta este organizată 
o excursie pe trasee turistice din regiunea noastră. 
    
Care este profilul studentului participant la acest concurs? Ce calități trebuie să aibă un student 
pentru a face parte dintr-o echipă câștigătoare? 
În primul rând, studentul angajat într-o asemenea competiţie urmează un program de studii într-unul 
dintre domeniile: ingineria sistemelor, ştiinţa calculatoarelor, electronică sau automatizări. Dat fiind 
caracterul competiţional al manifestării, studentul participant la Hard&Soft trebuie să fie printre cei mai 
buni studenţi ai facultăţii pe care o reprezintă. Nu poţi obţine performanţă şi competenţe fără o pregătire 
ritmică, fără pasiune şi dorinţă de competiţie. Ei trebuie să fie capabili să suporte şi să obţină 
performanţe sub stare de stres, să fie capabili să lucreze în echipă, să îşi asume şi să îşi partajeze 
responsabilităţi, să ştie să comunice. Evident, ei trebuie să se cunoască de ceva timp pentru a şti că pot 
conta pe soluţiile date de colegii lor. Trebuie de reţinut că în cele aproape 100 de ore cât durează 
concursul, studenţii competitori dorm foarte puţine ore.  
 
Ce învață profesorii din USV din acest concurs? 
În primul rând, cred că profesorii învaţă împreună cu studenţii noştri ce înseamnă să obţii performanţe 
în echipă. În al doilea rând, acest concurs este o modalitate de a măsura evoluţia din ultimul an. În al 
treilea, dar nu în ultimul rând, fiecare dintre noi trăieşte un moment de bucurie. Este săptămâna în care 
ne vedem cu colegi din alte universităţi, din alte ţări, iar dialogurile cu membrii juriului sunt de natură a 
ne armoniza cu noile tendinţe în domeniile noastre de interes.  

    
Fetele participă la acest concurs? Sau este un domeniu exclusiv masculin? 
Din păcate, prea puţine studente participă la un asemenea concurs. La această ediţie jubiliară au 
participat numai 3 fete. Este extrem de puţin. Am încercat şi la ediţiile anterioare să încurajăm 
participarea lor la astfel de competiţii. Nu am reuşit încă. Este adevărat şi faptul că domeniile abordate 
în acest concurs fac parte, prin tradiţie, din preocupările masculine. Aşteptăm însă, în anii următori, ca 
dincolo de gradul de dificultate a concursului, studentele noastre să vadă în el o altfel de pasiune şi, de 
ce nu, o provocare. Inteligența lor trebuie fructificată mai bine. 
 
Ce participări ați avut din restul centrelor universitare din România, de-a lungul timpului? Cum 
sunt acești studenți în comparație cu studenții USV?  
Evident că voi încerca să fac o comparaţie cu universităţi precum Politehnica din Timişoara sau din 
Bucureşti. La cele două politehnici ponderea olimpicilor între studenţi este mult mai mare în raport cu 
situaţia de la Suceava. Chiar dacă în cele 20 de ediţii, nu întotdeauna cele două şcoli au fost 
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reprezentate de studenţii lor de vârf, USV s-a clasat pe unul din primele 3 locuri de 15 ori, UPB de 11 
ori, iar UPT de 12 ori. În tot acest timp USV a obţinut primul loc de 4 ori, UPB de 7 ori, iar UPT de 3 
ori.  
 
În afară de USV, care centru universitar participă constant la concursul H&S? 
Trebuie amintite echipele reprezentative ale Universităţii Politehnica din Timişoara, Universităţii 
Politehnica din Bucureşti, Universității Tehnice a Moldovei din Chişinău, Universității Naţionale din 
Cernăuţi, Universității din Novi Sad.  
  
Juriul concursului are o componență internațională. Cine sunt membrii juriului?   
Pentru a asigura imparţialitate în procesul de evaluare, încă de la prima ediţie juriul a fost unul extern 
echipelor competitoare. La primele nouă ediţii, preşedinte al juriului a fost Profesorul John Milner de la 
City University din Londra, iar la ultimele 11 ediţii Profesorul Timothy Hall de la Universitatea din 
Limerick. 
  
Ce ne puteți spune despre studenții din echipele USV participante, care a fost parcursul lor după 
concurs?  
Mulţi dintre aceştia, ocupă acum poziţii semnificative în companii multinaţionale sau naţionale de 
renume din SUA, Marea Britanie, Australia, Germania, Franţa, Irlanda, Olanda, Canada, Belgia, Suedia 
sau Noua Zeelanda. În CV-urile lor ei menţionează participarea la acest Concurs şi unii dintre ei chiar 
menţionează problemele rezolvate în cadrul ediţiei sau ediţiilor la care au participat. 
 
Ce înseamnă în acest moment acest concurs pentru USV? 
Prin organizarea şi ţinuta la care se desfăşoară acest concurs, acesta a devenit unul de referinţă nu 
numai pentru România, dar şi pentru Europa. Din păcate, pe parcursul mai multor ani, pentru unii 
oficiali de prin minister, acest concurs, dar şi alte evenimente organizate şi găzduite de USV, nu 
contează. 
 
Pe parcursul celor 20 de ediţii, 2230 de studenţi şi profesori coordonatori din ţări precum Bosnia şi 
Herţegovina, Germania, Portugalia, România, Republica Moldova, Republica Serbia, Ucraina şi China 
au participat în calitate de competitori în cadrul acestui concurs. 
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EUROINVENT 2013, Ediţia 
a V-a,  Iaşi.  

 
 

  

EUROPEAN EXHIBITION 
OF CREATIVITY AND 
INNOVATION. 

Sala Pașilor Pierduți din Iași a 
găzduit a V-a ediţie a 
European Exhibition of 
Creativity and Innovation 
Euroinvent 2013, organizată 
de către Forumul 
Inventatorilor Români, 
condus de către prof. univ. dr. 
ing. Ion Sandu, în colaborare 
cu Europe Direct Iaşi, 
Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” și 
Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi. 

Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava a 
participat la această 
manifestare știinţifică alături 
de expozanți din 16 țări 
(Croația, Iran, Egipt, Coreea, 
Canada, Bulgaria, Malaiezia, 
Republica Moldova, Polonia, 
Turcia, Tunisia, Ucraina, 
Rusia, Coreea etc.) cu invenţii 
realizate de studenții și 
cadrele didactice de la 
Facultatea de Inginerie 
Electrică şi Știința 
Calculatoarelor. 

Sâmbătă, 11 mai 2013, în 
Aula Magna „Mihai 
Eminescu” a Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi, a avut loc ceremonia de 
premiere care a încheiat cele 
trei zile de desfăşurare ale 
EUROINVENT 2013. 

Marele premiu Euroinvent 
2013 a fost acordat, de juriul 
internațional, profesorului 
universitar dr. ing. Dorel 
Cernomazu, cadru didactic la 
Departamentul de 
Electrotehnică din USV, care 
deține, de asemenea, și titlul 
„Inventator de elită”, clasa I, 
acordat de Comisia de 
Inventică a Academiei 
Române.  

Profesorul univ. dr. ing. Dorel 
Cernomazu a realizat, în cei 
40 de ani de activitate, peste 
380 de invenții în domeniile 
transformatoarelor electrice, 
micromotoarelor 
neconvenţionale şi energetică 
solară, invenții brevetate sau 
aflate acum în curs de 
cercetare a brevetabilității. 

Domnului profesor dr. ing. 
Adrian Graur i s-a acordat 
Premiul Special al Salonului 
Euroinvent 2013 din partea 
Asociaţiei Inventatorilor din 
Croaţia. 

Cu un stand expoziţional 
deosebit, ce a cuprins invenţii 
din domeniul pompelor 
electrochimice, actuatoarelor 
cu parafină, vibromotoarelor, 
electreţilor, motoarelor 
electrice solare cu rotor rulant 
şi flexibil etc., Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din 
Suceava a obţinut un număr 
de 6 medalii de aur, 3 medalii 
de argint, 3 medalii de bronz 
şi o diplomă de excelenţă din 
partea Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru 
Chimie şi Petrochimie 
ICECHIM Bucureşti. 

Delegaţiei USV, formată din 
ş. l. dr. ing. Olariu Elena-
Daniela, șef lucrări dr. ing. 
Ungureanu Constantin şi drd. 
ing. Niţan Ilie, li s-au alăturat 
pe parcursul celor 3 zile ale 
manifestării domnul prof. 
univ. dr. ing. Pentiuc Radu, 
Directorul Departamentului 
de Electrotehnică şi domnul 
conf. univ. dr. ing. Filote 
Constantin.  

Medalia de aur 

1. Pentiuc Radu, Cantemir 
Lorin, Graur Adrian, Pentiuc 
Ştefan-Gheorghe, Popa 
Cezar, Mandici Leon, Irimia 
Daniela, Bobric Crenguţa, 
Mahalu George, Cernomazu 

Dorel – pentru invenţia: 
„Electromagnetic Motors 
Wheel Drive”. 

2. Cernomazu Dorel, Mandici 
Leon, Ungureanu Constantin 
– pentru invenţia: „Solar 
engine with rolling and 
flexible rotor”. 

3. Cernomazu Dorel, Graur 
Adrian, Ungureanu 
Constantin, Nitan Ilie, Sorea 
Nicolae, Prodan Cristina, 
Rata Mihai, Milici Mariana, 
Milici Dan – pentru invenţia: 
„Thermomagnetic engine” 

4. Cernomazu Dorel, Mandici 
Leon, Graur Adrian, 
Romaniuc Ilie, Rata Mihai, 
Milici Mariana, Milici Dan, 
Nitan Ilie, Olariu Elena – 
pentru invenţia: 
„Magnetostrictive 
vibromotor” 

5. Cernomazu Dorel, Graur 
Adrian, Mandici Leon – 
pentru invenţia: „Electric 
motor with limited 
displacement”  

6. Jianu Mihaela Dana – 
pentru invenţia „Doll” 

Medalia de argint 

1. Rață Mihai, Romaniuc Ilie, 
Nițan Ilie, Cernomazu Dorel, 
Graur Adrian – pentru 
invenţia „Device for 
measuring electric charge of 
the electrets – first prototype” 

2. Constantin Filote, Mihai-
Cristian Tiron, Ilie Mirăuţă - 
pentru invenţia „Automated 
stacking system for paving 
stones on a stacking 
conveyor” 

3. Mariana Daniela Manu, 
Gheorghe Cohal, Constantin 
Filote, Nicolae Nacioiu – 
pentru invenţia „Human eye 
mechanism study apparatus” 

Medalia de bronz 

9-11 Mai 2013 

 

Evenimente 
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1. Rață Mihai, Romaniuc Ilie, 
Nițan Ilie, Cernomazu Dorel, 
Graur Adrian – pentru 
invenţia „Device for 
measuring electric charge of 
the electrets – second 
prototype”. 
2. Călin Ciufudean, 
Constantin Filote, Corneliu 
Buzduga, Liviu Orhei, Abel 

Torac, Galina Marusic (MD) 
- pentru invenţia „System for 
monitoring the quality of 
drinkable water sources”. 
3. Călin Ciufudean, Corneliu 
Buzduga, Chița Cosmin – 
pentru invenţia „System for 
locating victims of disasters”. 
 
 

Diploma de excelenţă 
1. Cernomazu Dorel, Graur 
Adrian, Mandici Leon, Sorea 
Nicolae, Niţan Ilie, Milici 
Dan, Milici Mariana, Rață 
Mihai, Prodan Cristina, 
Romaniuc Ilie - pentru 
invenţia „Thermobimetallic 
solar actuators”. 

 

Sesiune de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti. 

În ziua de 10 Mai 2013  
Universitatea „Dunărea de Jos” 
Galaţi, Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport, a organizat 
Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti cu 
participare internaţională 

„Performanţă în educaţie 
fizică, sport şi kinetoterapie în 
spaţiul european al anului 
2013”. Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport din USV a fost 
reprezentată de trei studenţi, 
obţinând următoarele rezultate: 
Lazăr Andreea, anul III - locul 
I la Secţiunea Educaţie Fizică-

coordonator ştiinţific, 
Larionescu Virgil.  

Sasu Anca, anul I - locul II la 
Secţiunea Sport – coordonator 
ştiinţific, lector univ. dr. Elena 
Raţă. Andronic Vlad, anul I 
master - locul III la Secţiunea 
Sport – coordonator ştiinţific, 
lector univ. dr. Elena Raţă.

Intel International Science 
and Engineering Fair (Intel 
ISEF) 

În perioada 12 – 15 mai 2013 
şase liceeni din Bucureşti, 
Vâlcea şi Suceava au concurat 
alături de alţi 1620 de tineri 
din 64 de ţări ale lumii la Intel 
International Science and 
Engineering Fair (Intel ISEF), 
în Pheonix, Arizona, Statele 
Unite ale Americii. Ionuţ 
Budişteanu, în vârstă de 19 
ani, elev al Grupului Şcolar 
Oltchim din Râmnicu Vâlcea, 
a câştigat Marele Premiu al 
competiţiei, în valoare de 
75.000 de dolari cu proiectul 

„Utilizarea inteligenţei 
artificiale pentru a crea o 
maşină low-cost, fără şofer”. 
Este de menţionat că acest 
premiu a revenit în ultimii 20 
de ani doar unor tineri din 
Statele Unite ale Americii. 
Reuşita tânărului din Râmnicu 
Vâlcea este o bucurie pentru 
Facultatea de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor (FIESC) din 
Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava din mai 
multe motive. Ionuţ 
Budişteanu a fost susţinut şi 
consiliat în proiectele realizate 
în ultimii doi ani de către 
domnul conf. univ. dr. ing. 

Laurențiu Dan Milici, cadru 
didactic al FIESC, facultate 
care este coorganizator al 
Concursului naţional de ştiință 
şi inginerie pentru elevi 
RoSEF, desfăşurat anual la 
Suceava, în urma căruia se 
desemnează componenţa 
lotului reprezentativ al 
României la Intel ISEF în 
Statele Unite. Domnul conf. 
univ. dr. ing. Dan Milici 
coordonează întreaga selecţie 
la nivel naţional şi este 
acreditat ca reprezentant oficial 
al României la competiţia 
internaţională. 

   

SelfSmart 

În perioada 13 – 24 Mai 2013 
la Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Administraţie 
Publică (FSEAP), 24 de 
studenți din 5 ţări au participat 
la cursul intensiv Erasmus 
„Self-knowledge, personal 
development and adaptation 
to the European labour 
market – Self Smart”. 

Cursanţii provin atât de la 
universitatea gazdă, cât şi de la 
universităţi europene de 
prestigiu cu care facultatea are 
relaţii de parteneriat: Savonia 

University – Finlanda, Baltic 
College – Germania, Zvolen 
University – Slovacia şi 
Corunia University – Spania. 
Programul reuneşte studenţi şi 
profesori din diferite părţi ale 
Europei în cadrul unui curs 
intensiv bazat pe împărtăşirea 
experienţelor de predare şi de 
învăţare cu privire la 
fenomenul de autocunoaştere, 
dezvoltare personală şi 
adaptarea la piaţa europeană a 
muncii. Pe parcursul celor 
două săptămâni, studenţii au 

fost împărţiţi în patru grupuri 
de lucru distincte, fiecare grup 
fiind asociat unor diferite 
grupuri de interes 
(stakeholderi): şcolile de 
formare educaţională şi 
vocaţională (USV şi Colegiul 
Naţional „Samuil Isopescu”), 
companiile private (Egger, 
Betty Ice), diferite ONG-uri 
(AISEC, Asociaţia de 
Dezvoltare Economică 
Regională, Asociaţia Pentru 
Turism Bucovina), instituţiile 
publice (Primăria Suceava).  

10 Mai 2013 

 

12- 15 Mai 2013 

 

13 - 24 Mai 2013 
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La final, studenţii au elaborat 
un plan de dezvoltare 
personală ce cuprinde o serie 
de instrumente de 
autocunoaştere şi pregătire 
pentru piaţa muncii, precum şi 
un raport final de analiză a 

fiecărui grup de interes. 
Întregul proces de lucru a fost 
facilitat prin intermediul unei 
platforme e-learning şi prin 
utilizarea celor mai eficiente 
instrumente inovative de 
educaţie.  

www.selfsmart.usv.ro. 

Manager proiect: Prof univ. dr. 
Carmen Năstase, Decan 
FSEAP.  

  

   

Conferinţă ştiinţifică 
studenţească 
La Universitatea de Stat de 
Educaţie Fizică şi Sport din 
Chişinău s-a desfăşurat 
Conferinţa ştiinţifică 
studenţească „Probleme 
Actuale ale Teoriei şi 
Practicii Culturii Fizice”. 

Facultatea de Educaţie Fizică 
şi Sport din cadrul 
Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava a obţinut 
locul III la  secţiunea 
Kinetoterapie, prin studentul 
Sotnic Serghei, cu tema 

„Posibilităţi de intervenţie 
kinetoterapeutică la copii cu 
scolioză”, coordonator 
ştiinţific lector univ. dr. Elena 
Raţă.

Colocviul Internaţional 
„Omul şi mitul”,  

Ediția a V-a  

În perioada 16-18 mai, 
Departamentul de Limba şi 
Literatura Română şi Ştiinţele 
Comunicării din cadrul 
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe 
ale Comunicării, Universitatea 
„Ştefan cel Mare”, Suceava, în 
colaborare cu Universitatea din 
Granada, Spania, a organizat a 
V-a ediţie a Colocviului 
Internaţional „Omul şi mitul. 
Fiinţa umană şi aventura 
spiritului întru cunoaştere. 
Dimensiune mitică şi 
demitizare”. Comitetul de 
organizare a fost format din 
conf. univ. dr. Claudia Costin, 
lector univ. dr. Victor-Andrei 
Cărcăle, lector univ.dr. 
Cătălina-Iuliana Pînzariu, 
Lector univ.dr. Monica 
Bilauca, Lector univ.dr. 
Daniela Petroşel, Asist. univ. 
dr. Oana Strugaru de la 
Universitatea „Ştefan cel 
Mare” Suceava şi Lector univ. 
dr. Oana Ursache, Prof. 
univ.dr. Victoriano Pena 
Sánchez, Prof. univ. dr. 
Minerva Alganza Roldan şi 
Prof. univ. dr. Mercedes 
Montoro Araque de la 

Universitatea din Granada, 
Spania. La conferinţă au 
participat un număr de 82 de 
invitaţi de la instituţii de 
învăţământ superior din ţară 
(Universitatea „Babeş-Bolyai” 
din Cluj-Napoca, Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu, 
Universitatea „Dunărea de Jos” 
Galaţi, Universitatea 
„Hyperion” Bucureşti, 
Universitatea „Transilvania” 
din Braşov, Universitatea de 
Vest din Timişoara, 
Universitatea din Craiova, 
Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău) şi din 
străinătate (Universitatea din 
Granada, Universitatea de Stat 
din Republica Moldova, 
Cardiff Metropolitan 
University din Ţara Galilor, 
Marea Britanie, Universitatea 
Tehnică Naţională Kharkiv, 
Ucraina). Au fost prezentate 
lucrări deosebit de interesante 
având ca subiect diferite 
aspecte ale statutului mitului în 
cultura contemporană. 
Lucrările prezentate au generat 
discuţii şi dezbateri pe diferite 
teme, punându-se deseori în 
discuţie, într-un context 
interdisciplinar, rolul gândirii 
mitice în societatea 
contemporană măcinată de 

nelinişti şi angoase de natură 
mai degrabă materială. 
Lucrările conferinţei au fost 
împărţite în 3 secţiuni - „Mit şi 
literatură”, „Mit şi antropologie 
culturală” şi „Mit şi 
comunicare” -  toate având ca 
participanţi în egală măsură 
cadre didactice universitare de 
la cele mai importante centre 
academice şi studenţi, 
masteranzi şi doctoranzi. 
Secţiunile au fost, de 
asemenea, deschise publicului 
larg. S-a legat aşadar un dialog, 
nu numai interdisciplinar, dar 
care a şi conectat din punct de 
vedere științific diferite nivele 
de studiu, şcoli critice şi 
direcţii diferite de cercetare, 
fiecare lucrare fiind îmbogăţită 
de sugestii şi recomandări ale 
celorlalţi participanţi. 
Colocviul a debutat cu patru 
conferinţe în plen ale unor 
specialişti de renume mondial 
în domeniul mitologiei şi al 
studiilor antropologice. 
Diversitatea tematică a 
conferinţelor a subliniat  
complexitatea evenimentului 
şi, mai ales, caracterul său 
multinaţional. Aşadar, 
profesorul universitar doctor 
Corin Braga de la Universitatea 
„Babeş-Bolyai” din Cluj 

16 - 17 Mai 2013 

 

16 - 18 Mai 2013 
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Napoca a susţinut conferinţa 
„Archetipologie postmoderne”, 
fiind urmat de profesorul 
universitar doctor Victoriano 
Pena Sanchez de la 
Universitatea din Granada cu o 
conferinţă despre mitul lui 
Narcis în lirica italiană a 
secolului al 19-lea. Doamna 
profesor universitar doctor 
Minerva Alganza Roldan de la 
aceeaşi universitate, a susținut 
conferinţa intitulată „Sobre 
Erotica y Poetica: Venus y 
Narciso en Federico Garcia 
Lorca”, iar David Charles 
Greenslade de la Cardiff 
Metropolitan University, a 
vorbit pe tema „Poets, Money 
and the Myth of Identity”. 

Evenimentul a continuat cu 
lucrările pe secţiuni ale 
participanţilor, încheindu-se cu 
masa rotundă cu tema 
„Eminescu si miturile”, 
moderată de doamna lector 
universitar doctor Daniela 
Petroşel de la Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din Suceava. 
Colocviul a adunat în 
universitatea suceveană nume 
importante ale criticii literare 
actuale, mulţi dintre 
participanţi fiind cercetători de 
renume pe plan naţional şi 
internaţional. Merită de 
menţionat, în acest context, pe 
lângă numele celor de mai sus, 
prezenţa domnului Andrei 
Terian de la Universitatea 

„Lucian Blaga” Sibiu, a 
domnului Alexander 
Golozubov de la Universitatea 
Tehnică Naţională Kharkiv, 
Ucraina, a domnului Leonard 
Picuţ de la Universitatea din 
Malaga, Spania şi a domnului 
Coly Yaya de la Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar 
din Senegal. Evenimentul a 
continuat tradiţia începută în 
2005, aceea de a crea un spaţiu 
intercultural şi interdisciplinar 
pentru analiza miturilor în 
diferite domenii de cercetare şi 
de subliniere a importanţei lor 
în promovarea pe plan interna-
ţional a culturii române.  
http://www.litere.usv.ro/mit/ 

   
   
„Zilele Filmului Românesc”   
Evenimentul a fost găzduit, ca de fiecare dată în cazul proiecțiilor de film, de Auditorium-ul „Joseph 
Schmidt” al USV. Pe parcursul acestei perioade au rulat pentru publicul sucevean opt proiecții de 
film: „Bună! Ce faci?”, „Toată lumea din familia noastră”, „Dolce far niente”, „Domestic”, „O lună în 
Thailanda”, „Poziția copilului”, „Occident” și „După dealuri”.          

  

Premii la concursurile de 
microcontrolere 

Pe data de 17 mai 2013 s-au 
desfăşurat în paralel, la Iaşi şi 
Sibiu, două prestigioase 
concursuri în domeniul 
microcontrolerelor. La 
concursul de Microcontrolere şi 
Aplicaţii „Mihail 
Konteschweller” 2013, orga-
nizat de Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de 
Electronică, au participat 26 de 
echipe de la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 
Universitatea Tehnică  „Gh. 
Asachi” Iaşi, Universitatea 
„Dunărea de Jos” Galaţi, 
Universitatea Tehnică a 
Moldovei. Echipele FIESC au 
reprezentat cu succes 
Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava, câştigând 3 
premii: 
PREMIUL I: Matei Claudiu 
(Calculatoare, anul IV), Vidican 
Matei Adrian (Automatică, anul 
III), Cojocariu Lorin 
(Automatică, anul III), Ungu-
rian Ionuţ (Automatică, anul 
III), Pahomi Alexandru 

(Calculatoare, anul IV). 
Îndrumători: ş.l.dr. ing. Nico-
leta-Cristina Găitan, ş. l. dr. ing. 
Ioan Ungurean. Membrii acestei 
echipe activează în Cercul 
studenţesc condus de prof. univ. 
dr. ing. Vasile Găitan. 
PREMIUL III: Bulceag Sorin 
(Electronică, anul III), Popa 
Valeriu (Calculatoare, anul II), 
Pahomi Alexandru (Calcu-
latoare, anul IV). Îndrumător: 
conf. dr. ing. Constantin Filote. 
PREMIU SPECIAL: Plăcintă 
Vlad Mihai (Electronică, anul 
IV), Bujorean Alexandru 
(Electronică, anul IV), Căpuş-
neasc  Silviu (Electronică, anul 
IV). Îndrumători: conf. dr. ing. 
Constantin Filote, ş.l. dr. ing. 
Oana Geman. Echipele au 
primit premii substanţiale în 
bani, premii de la firmele 
Microchip, INFINEON, Tehno-
Fusion şi Continental.  
 
La Continental Students 
Competition, Sibiu 2013, 
organizată de firma Continental, 
FIESC a participat cu 3 echipe. 
Concurenţa a fost foarte 

puternică, având în vedere ca au 
participat echipe de la 
Universităţi din Bucureşti, 
Sibiu, Braşov, Galaţi, Constan-
ţa, Piteşti, Târgu Mureş, 
Craiova.  
Rezultatele obținute de echipele 
FIESC-USV au fost 
următoarele:  
LOCUL IV (la egalitate cu 
LOCUL III, dar a pierdut runda 
de baraj) - echipa CERT Team: 
Drehuţă Constantin 
(Calculatoare, anul IV), Pahomi 
Alexandru (Calculatoare, anul 
IV), Cojocariu Lorin 
(Automatica, anul III), 
Ungurian Ionuţ (Automatica, 
anul III), Matei Claudiu 
(Calculatoare, anul IV). 
Îndrumători: ş. l. dr. ing. Ioan 
Ungurean,  ş.l. dr. ing. Nicoleta-
Cristina Găitan.  
MENŢIUNE - Echipa Byte-
Tronyk: Pânzariu Marian 
(Calculatoare, anul IV), Gîrneţ 
Sergiu (Calculatoare, anul IV), 
Tofănescu Petru (Electronică, 
anul III), Amariei Gheorghe 
(Electronică, anul III). 
Îndrumător: şef lucrări dr. ing. 

16 - 19 Mai 2013 

 

17 Mai  2013 

 

http://www.litere.usv.ro/mit/
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Remus Prodan. Echipa Dragon 
Byte: Boca Alexandru 
(Automatică, anul II), Bulceag 
Sorin Simion (Electronică, anul 
III), Lefter Teodor (masterat 
SIC, anul I), Levinţa Leonte 
(masterat SIC, anul I), Pănuţă 

Roman (Mecatronică, anul III, 
Facultatea de Inginerie 
Mecanică, Mecatronică şi 
Management). Îndrumător: as. 
drd. ing. Alexandru Larionescu.  
Felicitări studenţilor şi cadrelor 
didactice care i-au îndrumat! 

 
 
 
 
 

 
Conferința Internațională 
TEHNOMUS  
Ediția XXVII 
 
Facultatea de Inginerie 
Mecanică, Mecatronică și 
Management (FIM) a organizat 
în zilele de 17 și 18 mai 2013 
Conferința Internațională 
TEHNOMUS XVII, eveniment 
la care au participat cadre 
didactice de la universitățile 
tehnice din țară și din 
străinătate. Deschiderea confe-
rinței a avut loc vineri, 
17.05.2013, la ora 9.30, în Aula 
Dimitrie Leonida din corpul D 
al USV.  În cadrul ceremoniei 
de deschidere au luat cuvântul, 
în ordine, Prof. dr. ing. Dumitru 
AMARANDEI, directorul 
Departamentului de Mecanică și 
Tehnologii din cadrul FIM, 
Prof. dr. ing. Mihai DIMIAN, 
prorector al Universității 
„Ștefan cel Mare" din Suceava 
și Prof. dr. ing. Romeo IO-
NESCU, decan al FIM. 
Conferința a continuat cu 
sesiunea în plen, la care au luat 
cuvântul cercetători de la 

Universitatea din Lyon, Franța 
(Valery WOLFF), de la 
Universitatea Tehnică Sofia, 
filiala Plovdiv (Giorgi 
MISHEV), precum și de la 
universități naționale cu tradiție 
în domeniu, cum ar fi București, 
Iași sau Brașov (Petru DUȘA, 
Alina Adriana MINEA). 
Lucrările conferinței au fost 
prezentate pe patru secțiuni: 
MANUFACTURING 
TECHNOLOGIES, MA-
TERIALS SCIENCE AND 
ENGINEERING, APPLIED 
TRIBOLOGY, ENVIRON-
MENTAL AND QUALITY 
MANAGEMENT, sub 
competenta îndrumare a unor 
nume cu tradiție în domeniu.  
Secțiunile conferinței au urmărit 
deschiderea și dezvoltarea unor 
noi direcții de cercetare, 
colaborări și parteneriate în 
domeniul tehnologiilor de 
prelucrare clasice, moderne și 
performante și al echipa-
mentelor specifice construcției 
de mașini, managementului 
industrial, ingineriei mecanice, 
tribologiei și al dezvoltării 

durabile.  Lucrările prezentate 
au impresionat prin calitatea și 
noutatea abordării științifice, 
prin caracterul inovator al 
cercetărilor raportate, prin 
relevanța și potențialele aplicații 
în mediul industrial. Succesul 
conferinței TEHNOMUS-2013, 
17th International Conference 
On New Technologies And 
Products in Machine Manu-
facturing Technology, a 
demonstrat încă o dată 
angrenarea colectivului 
Departamentului de Mecanică și 
Tehnologii din cadrul FIM la 
munca de creație și inovare 
științifică, dovedită de interesul 
pentru conferință manifestat de 
cercetători din centre uni-
versitare cu tradiție, atât din 
țară, cât și din străinătate, care 
au ținut să își prezinte 
rezultatele în cadrul conferinței 
sucevene. 
 
 
 
http://www.tehnomus.usv.ro/ 

  
  
Sesiune de comunicări 
științifice  

Facultatea de Silvicultură 
Suceava a organizat a VII-a 
ediţie a Sesiunii de comunicări 
științifice ale studenților. La 
această manifestare s-au înscris 
cu lucrări 24 de studenți și 
masteranzi.  Dintre aceştia, 17 
participanţi au fost de la USV – 
Facultatea de Silvicultură și 
Facultatea de Inginerie 
Alimentară și 7 lucrări au fost 
prezentate de studenţi ai 
USAMV Cluj – Facultatea de 

Horticultură. Sesiunea a fost 
moderată de șef de lucrări dr. 
ing. Alexei Savin, iar lucrările 
au fost supervizate de o comisie 
formată din cadre didactice de 
la Facultatea de Silvicultură 
Suceava (prof. dr. ing. Radu 
Cenușă, șef lucrări dr. ing. 
Daniel Avăcăriței, șef lucrări dr. 
ing. Cătălin Roibu, șef lucrări 
dr. ing. Georgel Mazăre, CPIII 
dr. ing. Leonard Duduman) și 
de la Facultatea de Horticultură 
Cluj  - asist. dr. ing. Alexandru 
Colișar. Subiectele abordate de 

către studenți au fost foarte va-
riate și au constat în prezentări 
ale rezultatelor obținute prin 
cercetare în dendrometrie și 
auxologie forestieră, ecologie, 
știința solurilor,  economie 
forestieră, protecția mediului 
etc. Cadrele didactice 
participante au apreciat în mod 
deosebit de favorabil modul de 
abordare a subiectelor studiate 
și au felicitat studenții și cadrele 
didactice coordonatoare. 

Olimpiada Naţională a 
Studenţilor Economişti 

Facultatea de Științe Economice 
și Administrație Publică din 

cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava (USV) a găzduit 

17-18 Mai  2013 

 

17 Mai  2013 

 

17-18  Mai  2013 

 

http://www.tehnomus.usv.ro/
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faza națională a Olimpiadei 
Naționale a Studenților Eco-
nomiști, secțiunea Finanțe și 
Instituții Financiare. Olimpiada 
s-a desfășurat pe două 
subsecțiuni, Master și Licență, 

la care au participat peste 60 de 
studenți din 16 centre 
universitare. Au fost premiate 
16 lucrări din totalul de 42 de 
lucrări înscrise în concurs de 
către studenţii şi masteranzii din 

centre universitare din 
Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, 
Braşov, Sibiu, Craiova şi 
Suceava. 

 
 

 
 
 
Student pentru 1 zi 
 

În datele de 17 şi 18 mai s-a 
desfăşurat la Universitatea 
„Ştefan cel Mare” a VI-a ediţie 
a concursului tematic pe echipe 
pentru clasele a XI-a. Au 
participat peste 100 de elevi, 
care au acceptat provocarea 

USV de a reînvia într-un mod 
creativ povestea meseriilor de 
altă dată în cadrul probei la 
disciplina istorie, de a  regiza  o 
emisiune matinală în limba 
franceză, de a aborda tematici 
complexe care se referă la 
cunoaşterea socială şi co-
municarea interculturală sau de 
a-şi demonstra talentul în 
domeniile practice ale 
informaticii şi electronicii. Pre-

miile obţinute de către elevi au 
fost Pachete USV (Broşura 
USV, tricou) şi abonamente la 
bazinul de înot, sala de forţă şi 
la manifestările din Auditorium-
ul „Joseph Schmidt”. 

Premianţii sunt afişaţi pe site-ul 
concursului: 

 www.usv.ro/1zi/ 

 

Premiul I la Sesiunea 
studențească ZTS Timișoara 

În perioada 19-24 mai 2013 
studenții Torac Abel Lucian, 
Pața Sergiu și Chihaia Sorin, 
din cadrul  Facultății de 
Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor Universității 
„Stefan cel Mare” din Suceava, 
au participat la Conferința 
„Zilele Tehnice Studențești 

2013”, ediția a XVII-a, 
organizată de Liga Studenților 
din Facultatea de Mecanică, 
Timișoara, cu două proiecte -  
„Sistem de monitorizare a 
calității  surselor de apă 
potabilă” și „Utilizabilitatea 
SOLID STATE drive pe diferite 
domenii de aplicație”.  

În cadrul sesiunii de lucrări 
științifice, echipa FIESC a USV 

formată din studenții Torac 
Abel Lucian și Pața Sergiu s-a 
clasat pe locul I cu lucrarea 
„Sistem de monitorizare a 
calității  surselor de apă 
potabilă”,  realizată sub îndru-
marea domnului conf. univ. dr. 
ing. Călin Horațiu Ciufudean. 

Felicitări studenților noștri și 
profesorului coordonator! 

 

Zilele Germanisticii Sucevene 

Colectivul de germanistică al 
Departamentului de Limbi si 
Literaturi Străine din cadrul Fa-
cultății de Litere și Științe ale 
Comunicării, reprezentat de 
lector univ. dr. Raluca Dimian, 
a organizat Zilele Germanisticii 
Sucevene.  
Prima zi a fost dedicată confe-
rinței domnului prof. dr. Rudolf 
Jaworski de la Universitatea din 
Kiel, director al Institutului de 
Istorie din Kiel, pe tema 
Stereotipuri naționale în zonele 
multietnice ale Europei de Est 
(Nationale Stereotypen in 
ethnischen Mischgebieten 
Osteuropas). Publicul a fost for-
mat din cadre didactice 
universitare vorbitoare de limba 
germană de la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, 
managerii centrelor culturale 

germane din zona (Forumul 
Cultural German din Suceava, 
Forumul Cultural German din 
Rădăuți, Centrul de Informare 
cu privire la activitățile 
culturale din Landul Șvabia 
(Infostelle Schwaben), 
absolvenți ai secției de 
germanistică a Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, 
studenți. Introducerea a fost 
pregătita de lector dr. Raluca 
Dimian. 
În doua zi a evenimentului a 
avut loc întâlnirea cu invitata 
Andrea Rüthel, reprezentantă a 
Institutului German pentru 
Relații Internaționale din 
Stuttgart (Institut für 
Auslandsbeziehungen 
Stuttgart). Aceasta a prezentat 
activitățile culturale ale insti-
tuției germane pe care o 
reprezintă, în colaborarea 

actuală cu Forumul German din 
Suceava. La această activitate 
au asistat colegii Carmen 
Schley, de la Consiliul Județean 
Suceava, și George Ostafi, 
scriitor și artist plastic, vorbitor 
de limba germană, cercetător în 
cadrul Muzeului de Științe 
Naturale din Suceava. La pre-
zentări au participat în special 
studenții anilor I, II și III ai 
secției de germanistică din 
USV. 
Printre manifestările planificate 
și realizate s-a numărat și masa 
rotunda cu foștii bursieri în Ger-
mania ai secției de germanistică 
ai FLSC, pe tema: Germania ca 
loc de studii. Orașul Augsburg 
(Studienstandort Augsburg), la 
care au asistat actualii studenți 
ai Secției de germanistică din 
USV. Foștii bursieri au vorbit 
despre organizarea școlilor de 

17-18  Mai  2013 

 

19 - 24  Mai  2013 

 

20 - 21  Mai  2013 

 

http://www.usv.ro/1zi/
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vară din Augsburg, Frankfurt, 
Aachen și Düsseldorf (bursieri 
DAAD), despre experiențele 
din perioada studiilor 
semestriale la Universitatea din 

Augsburg, în calitate de bursieri 
ERASMUS ai Secției de 
Germanistică din Suceava.  Au 
fost prezentate argumente și 
contraargumente cu privire la 

opțiunea studiului în străinătate, 
imagini din timpul călătoriilor 
în Germania ca bursieri. 

Zile și Nopți Studențești 

Păstrând tradiția ultimilor doi 
ani, Asociația Studenților din 
Universitatea Suceava (ASUS), 
a desfășurat în acest an ediţia a 
III-a a proiectului tradiţional  
„Zile și Nopți Studențești”. Sco-
pul proiectului a fost atragerea 
studenților din USV către 
activități extracurriculare de na-
tură educaţională, culturală şi 
socială. 
Astfel, în ziua de 20 mai, ora 
12:00, au avut loc primele 
activități din ZNSt  -  un curs de 
prim-ajutor, în sala E230 din 
Corp E, și un campionat de 
baschet, în sala de sport a 
universității. Cei care s-au 
simțit norocoși au participat la 
campionatele de poker și șah. 
Ziua a continuat cu activități de 
natură culturală: dezbateri și 
concurs de cultură generală, dar 
și activități precum karaoke. 
A doua zi de proiect a deschis 
campionatul de fotbal și de 
volei. Ulterior, în fața Resta-
urantului USV studenții au 

participat la jocurile copilăriei : 
mima, șotron, lapte gros sau 
țară, țară vrem ostași!. 
Începând cu ora 18:00 studenții 
s-au mutat în Talcioc Cultural 
la o dezbatere despre educația 
formală și non-formală. Seara a 
continuat cu „licitații” de băieți 
și fete, cele mai trăsnite replici 
de agățat dar și reclame instant 
la produse. 
În a treia zi în sala de sport a 
universității s-a desfășurat cam-
pionatul de handbal. Ziua a 
continuat cu Treasure Hunt, în 
care studenții au căutat ca niște 
pirați adevărați comoara ZNSt 
prin toată Suceava. Pentru a 
descoperi indiciile comorii 
studenții au avut de găsit indicii 
și s-au supus unor „pedepse” 
dintre cele mai trăsnite. Cei care 
au dorit să scape de tastaturi sau 
au doar au vrut să se de-streseze 
au participat la un concurs de 
aruncat cu tastatura. Seara s-a 
încheiat cu un stand-up comedy 
în Talcioc Cultural. 
În ultima zi a proiectului s-au 
desfășurat semifinala și finala 

campionatului de fotbal și tenis 
de masă. 
În paralel cu aceste evenimente 
s-au desfășurat campanii anti-
HIV și anti-drog, desfășurate în 
colaborare cu poliția din 
campusul universitar. În sala de 
sport a universității s-a derulat 
campionatul de badminton. 
Evenimentele serii din Talcioc 
Cultural au cuprins proiecții de 
filme documentare și concursul 
Studenții au talent.  
Zilele și Nopțile Studențești s-au 
încheiat cu un concert al trupei 
Icarus & Mihai Boicu. Aceștia 
au ridicat spectatorii în picioare 
și au cântat alături de public 
piese muzicale studențești și nu 
numai.   
ASUS mulțumește tuturor 
studenților care au luat parte la 
ZNSt, organizatorilor, dar și 
partenerilor: Universitatea 
„Ștefan cel Mare", Talcioc 
Cultural,  Radio USV, DJST și 
alții. Coordonatorul eveni-
mentului ZNSt a fost 
Președintele ASUS, studentul 
Ilie Doroftei. 

  

Zilele Educaţiei Mecatronice   

ZEM 2013 

Universitatea „Dunărea de Jos” 
din Galați a găzduit, în perioada 
21-25 mai 2013,  manifestarea 
intitulată „Zilele Educaţiei 
Mecatronice – ZEM 2013”, 
dedicată elevilor, studenţilor şi 
cadrelor didactice din domeniul 
Mecatronicii.  Scopul eveni-
mentului este promovarea do-
meniului Mecatronică în mediul 
educaţional şi integrarea 
acestuia în mediul industrial.  
Atracţia principală a mani-
festării o constituie Concursul 
Naţional de Mecatronică la ni-
vel universitar, organizat pe 

două secțiuni: Sisteme Meca-
tronice şi Roboţi Mobili. 

Echipele participante, alcătuite 
din studenţi și cadre didactice 
cu competenţe în domeniul 
Mecatronică, au reprezentat 
universitățile înscrise în con-
curs: Universitatea „Poli-
tehnica” din Timişoara, Uni-
versitatea Politehnica din 
Bucureşti, Universitatea Teh-
nică din Cluj-Napoca, Univer-
sitatea din Craiova, Univer-
sitatea Transilvania din Braşov, 
Universitatea Tehnică „Gh. 
Asachi” din Iaşi, Universitatea 
„Dunărea de Jos din Galaţi”, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava. USV a fost 

reprezentată la acest eveniment 
de  o echipă din cadrul 
Facultății de Inginerie 
Mecanică, Mecatronică și 
Management (FIMMM), 
alcătuită din studenții Cenușă 
Daniel, Pănuţă Roman, Artenie 
Paul și d-ul șef lucr. ing. Milan 
Crasi. Echipa USV a obținut un 
rezultat meritoriu la secțiunea 
Roboți Mobili,  clasându-se pe 
locul 4.  
La eveniment au participat, de 
asemenea, reprezentanţi ai 
instituţiilor din învăţământul 
preuniversitar din ţară și ai 
sectorului industrial privat, 
companii multinaţionale etc. 
www.educatie-mecatronica.ro/

Recital cameral  
 

În cadrul Festivalului European 
al Artelor „Ciprian Porum-

bescu”, ediţia a III-a 2013, în 
Auditorium-ul „Joseph 

20 - 23  Mai  2013 

 

21- 25  Mai  2013 

 

24  Mai  2013 

 

http://www.educatie-mecatronica.ro/


 

 
13/ info USV / Mai 2013 

Schmidt” al USV a avut loc un 
recital cameral IN MEMO-
RIAM MAGDA ISANOS, cu 
participarea extraordinară a 

compozitoarei Violeta Dinescu 
din Germania. Interpreţi: Anna 
Mirescu (soprană) şi Nicolae 
Maxim (flaut) din Bucureşti, 

Andreea Siran şi Maria Şutu 
(recitatori) din Suceava.

Colocviu studențesc 
 
A doua ediție a colocviului 
studențesc de critică literară 
,,Eugen Lovinescu” s-a axat pe 
problematica istoriei literaturii 
române și a noilor direcții în 

teoria criticii literare. 
Organizată de Departamentul de 
Limba și Literatura română și 
Științele Comunicării, 
manifestarea a prilejuit un 
dialog real între studenții anilor 
terminali, masteranzii din 

cadrul programului de studii 
universitare de masterat 
Literatură română în context 
european, dar și doctoranzii 
aflați sub coordonarea prof. 
univ. dr. Mircea A. Diaconu. 

  

Cupa USV la înot, 
Ediţia a IV-a 
 
În zilele de 24-26 Mai 2013 în 
incinta Complexului de Nataţie 
şi Kinetoterapie din cadrul USV 
s-a desfăşurat Cupa USV la 
înot, ediţia a IV-a. 
La această competiţie au 
participat studenţii: Guliciuc 
Ionuţ, Berzoi Valeriu, Popovici 
Adrian, Olarean Adela, Albu 
Florentina, Pontus Lucian, 
Havrisciuc Cătălin, Piticar 
Peter, Zubaş Ioan, Munteanu 
Bogdan, Filip Iustin, Sulshi 
Andrei, Holubeac Iulian, 
Vornicu Mihai, Sevciuc Geor-
giana, Dascălescu Teodora, 

Semian Ioana, Dumitraş 
Ruxandra, Tărniceriu Ale-
xandra, Ciofu Andrei, Câmpan 
Iosif, Mirsidan Dan de la 
Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava; studenţii Gnes 
Natalia, Moisiuk Galyna, 
Bondarenko Volodymyr, Ha-
siuk Yurii, Tkachuk Yurii, 
Kotsyubka Vasyl de la 
Chernivtsi National University 
„Yuriy Fedkovych” Ukraine şi 
elevii: Găitan Andreea, Lucan 
Daria, Tudor Allegra, Maruneac 
Adrian, Roşca Finias, Roşca 
Enos, Hriţuc Mihnea, Smocot 
Cristiana, Mateiciuc Denisa, 
Fotciuc Teodor, Ciubotariu 
Vlad, Aaniţei Cosmina, Enea 

Geraldina, Grămadă Ioana, 
Duţuc Iustin, Anton Ciprian, 
Stratu Alexandru, Cozorici Mi-
runa de la Clubul Sportiv 
Universitatea Suceava. 
Această competiţie încearcă să 
promoveze imaginea 
Universităţii „Ştefan cel Mare” 
din Suceava, disciplina nataţie, 
atât la nivelul studenţilor, cât şi 
la nivelul elevilor din ciclul 
primar, gimnazial şi liceal.  
La buna desfăşurare a acestei 
competiţii au contribuit: 
Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava, DJTS, CSM 
Suceava şi firma Betty Ice. 

 

„Biblioteca vie – Citeşte un 
profesionist”  
 
Centrul de Consiliere şi 
Orientare în Carieră a organizat 
pe 27 mai prima ediţie a 
„Bibliotecii Vii”,  realizată în 
USV sub forma unui eveniment 
de orientare în carieră ce 
facilitează întâlnirea studenţilor 
cu profesionişti din domeniile 
lor de studiu, printr-o metodă 
specifică educaţiei nonformale. 
Invitaţii primei ediţii, respectiv 
„cărţile” primei „Biblioteci vii” 
din USV, au fost conf. univ. dr. 
Carmen Chaşovschi, Director 
Serviciului de Afaceri 
Europene, Economist  Elena 
Balan, Director Economic şi 
Resurse Umane, Economist 
Vlad Rebenciuc, Director 
General Toyota Suceava,  
Economist Daniel Bujor, 
Consilier microîntreprinderi, 
BCR Suceava. Studenţii 

interesaţi despre cum se 
construieşte o carieră de succes 
au avut oportunitatea unor 
discuţii libere, timp de 20 de 
minute, cu fiecare dintre 
invitaţii ediţiei, ocazie cu care 
au pus întrebări, pornind de la 
poveştile de carieră ale acestora. 
Iată câteva dintre părerile lor: 
„O experienţă şi o întâlnire ce 
merită repetată, o şansă pentru 
tinerii studenţi de a-şi privi 
viitorul din alte perspective. 
Oameni plini de entuziasm şi 
dornici de a ne împărtăşi «reţeta 
succesului»” (Ioana Hatnean). 
„În urma participării la acest 
eveniment, propria-mi părere 
despre carieră şi parcursul de 
carieră s-a schimbat în bine. O 
astfel de manifestare trebuie să 
se repete din ce în ce mai des.”  

„Această experienţă m-a ajutat 
să-mi recapăt încrederea în 
mine deoarece am înţeles că 
atunci când ai un scop şi eşti o 
persoană responsabilă, puţină 
ambiţie te ajută să ajungi acolo 
unde ţi-ai propus.”  
„De la acest eveniment 
interactiv am rămas cu idei noi, 
devize noi şi cu povestea unor 
experienţe care ne pot ajuta 
foarte mult. Perseverenţa, 
curajul, dorinţa, încrederea în 
sine, seriozitatea, ne conduc 
spre o carieră de succes. Fiecare 
din cei patru invitaţi a venit cu o 
poveste impresionantă şi 
emoţionantă”. 
Invitaţii au fost onoraţi de 
invitaţia făcută şi încântaţi de 
atitudinea studenţilor:  
„Evenimentul mi s-a părut 
foarte frumos, foarte bine 

27  Mai  2013 
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organizat. Mă bucur ca am fost 
invitat la prima ediţie a 
„Bibliotecii Vii”. Studenţii mi-
au plăcut, au fost foarte atenţi la 
discuţii, iar întrebările lor au 
fost pertinente. Mă bucur ca au 
interes pentru modul de a-şi 
gestiona viitorul datorită unor 
experienţe ale unor oameni un 
pic mai trecuţi prin viaţă” (Vlad 
Rebenciuc). 
„Evenimentul mi s-a părut 
extraordinar de interesant, chiar 
m-a provocat pentru că m-am 
gândit că experienţa mea de 33 
de ani poate ca le va fi şi 
studenţilor de ajutor. Tinerii 
sunt interesați, sunt avizi de tot 
ce este nou, au venit cu multe 
întrebări, unele chiar 
încuietoare pentru mine. Asta 

mă bucura, înseamnă că sunt 
obişnuiţi cu noutăţile, cu tot ce 
apare şi au venit pregătiţi” 
(Elena Balan). 
„Cred ca acest eveniment este 
foarte interesant şi se va trans-
forma într-un punct de atracţie 
pentru studenţii universităţii, 
pentru că oferă posibilitatea 
interacţiunii într-un cadru 
informal cu aceştia. Studenţii au 
posibilitatea să îşi răspundă 
unor curiozităţi vis-à-vis de 
personalităţi, oameni ai orașului 
sau persoane cu care se văd zi 
de zi, persoane care nu au 
întotdeauna timpul necesar să le 
împărtăşească din experienţa 
sau secretele lor de viaţă. 
Studenţii s-au dovedit a fi la fel 
de simpatici şi de deschişi ca 

întotdeauna, dar clar că această 
platformă de comunicare te face 
să îi simţi mult mai apropiaţi şi 
să îţi doreşti să împărtăşeşti 
ceva din viaţa ta cu ei” (Carmen 
Chaşovschi). 
 
„Un eveniment foarte bine 
venit, sunt foarte bucuros că am 
fost invitat. Studenţii din toate 
echipele au fost foarte deschişi 
şi foarte dornici de a alfa detalii 
din domeniul meu. Au fost 
foarte interesanţi şi interesaţi şi 
le doresc succes în ceea ce vor 
face pe viitor. Şi dacă au reuşit 
să preia ceva din ceea ce le-am 
împărtăşit, sunt cu atât mai 
bucuros”  (Daniel Bujor). 

 

„Ştiinţa şi arta mişcării”   
 
Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport din cadrul Universităţii 
„Ştefan cel Mare” din Suceava 
a organizat Sesiunea interna-
ţională de comunicări ştiinţifice 
studenţeşti „Ştiinţa şi arta 
mişcării”. La Secţiunea Sport de 
performanţă, studenta Sasu 
Anca a obţinut locul I, 
coordonator ştiinţific lector 
univ. dr. Elena Raţă. La 

secţiunea Educaţie Fizică şi 
Sport, studentele USV au 
obținut următoarele rezultate: 
Tofan Maria a obţinut locul I, 
coordonator ştiinţific lector 
univ. dr. Elena Raţă. Lazăr 
Andreea a obţinut locul II, 
coordonator ştiinţific Virgil 
Larionescu. La secţiunea 
Kinetoterapie şi Motricitate 
Specială, studenţii au obţinut 
următoarele rezultate: Locul I –

Soare Carmen, Juravle Mihai, 
Onisii Toni, coordonator 
ştiinţific lector univ. dr. Elena 
Raţă. Locul II - Sotnic Serghei, 
coordonator ştiinţific lector 
univ. dr. Elena Raţă. Locul III - 
Olărean Adela, Sevciuc 
Georgiana, coordonator 
ştiinţific lector univ. dr. Florian 
Benedek. 

   
Prelegeri  

În cadrul mesei rotunde 
desfășurată în colaborare cu 
DLLS si CSASC, invitatul 
special al MLET, prof. univ. dr. 
Nicholas Allen, de la 
Universitatea din Georgia 
(SUA), a mediat dialogul 
academic dintre centrul de 
cercetare Wilson și 
universitatea suceveană. 
Publicul a putut astfel să 
participe activ la o discuție cu 
directorul centrului de cer-
cetare, profesorul, respectiv 
cercetătorul, dar mai ales cu 
omul Nicholas Allen. Astfel, pe 
lângă elemente factuale ale 
activității sale din cadrul 
Centrului Wilson, Nicholas 
Allen a împărtășit publicului 
din experiența sa personală, 

presărând mesajul cu „povești” 
de viață care au influențat 
alegerea carierei de cercetător. 
În același timp, publicul a 
realizat poate încă o dată 
importanța spațiului cultural ca 
element de formare a unui 
individ, dar și ca element ce 
marchează diferențe de 
mentalități în privința viziunii 
asupra succesului în viață. În 
același timp, Nicholas Allen a 
oferit studenților ecuația 
primară a reușitei în cariera 
academică, considerând că 
lectura și exercițiul scrisului se 
intercondiționeaza reciproc.  

Dialogul a atins punctul 
culminant în contextul analizei 
impactului socio-economic al 
creării unui centru similar în 
zonă și pentru zonă, în 

condițiile în care exclusivitatea 
Centrului Wilson ca 
reprezentant al științelor 
umaniste într-un mediu 
academic axat pe științele 
exacte își revendică succesul pe 
toate nivelurile. Domeniul 
științelor umaniste, ca potențial 
pol de atragere de capital, 
reprezintă o problemă tot mai 
frecvent dezbătută la nivel 
internațional, cercetătorul 
subliniind totodată importanța 
interdisciplinarității la nivel 
academic, reflectată ulterior în 
circuitul economic. La final, 
dezbaterile au continuat și după 
încheierea momentului de o oră 
dedicat cercetării și succesului 
academic.  
În cadrul conferinței 
„Modernism, Empire and 
Archipelago”, moment aca-

28  Mai  2013 
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demic oferit de echipa MLET, 
prof. dr. N. Allen, de la 
Universitatea din Georgia 
(SUA), a realizat o prezentare 
complexă, propunând o viziune 
pertinentă asupra fenomenului 
literar în context economic. 
Lucrările scriitorului irlandez J. 
Joyce au reprezentat punctul de 
plecare pentru o analiza a 
metaforei apei ca element-cheie 
a formării imperialismului 
britanic, cu impact asupra 
economiei globale. Schimbul de 
obiecte ca bunuri din 
perspectivă economică, ca sim-
boluri din perspectivă 
identitară, au creat, în viziunea 
cercetătorului, o istorie a 
consumului dintr-o perspectiva 
globalizantă. Cu aplicații 
concrete pe text, Nicholas Allen 
arată cum vocabularul 

obiectelor capătă viață în opera 
lui Joyce, acestea devenind 
responsabile în definitiv pentru 
istoria intimă a personajelor. 
Din perspectiva studiilor 
culturale, diluarea granițelor 
unei națiuni devine un fenomen 
în sine prin simbolistica 
obiectelor importate din alte 
spații geografice, care constituie 
arhipelagul economic al 
imperiului britanic.  
Interacțiunea cu studenții pe tot 
parcursul prezentării a constituit 
un ice-breaker pentru sesiunea 
de întrebări și discuții. Mai 
mult, studenții implicați în 
proiectul MLET au avut ocazia 
să își lărgească orizontul de 
cercetare, descoperind noi 
tehnici și viziuni asupra operei 
lui James Joyce, dar și asupra 
legăturii implacabile dintre 

economie, cultură și identitate, 
tradusă în literatura modernă și 
problematicile socio-politico-
economice descrise de aceasta. 
Coordonatorii evenimentului au 
fost directorul proiectului 
MLET, cercetător dr. Tudor 
Bălinișteanu – care este şi 
director al proiectului CNCS 
din aceeaşi arie de cercetare, 
Violence, Narrative and Myth in 
Joyce and Yeats: Subjective 
Identity and Anarcho-
Syndicalist Traditions 
(www.socialmyth.usv.ro), 
asistent dr. Oana Strugaru, 
membru MLET şi coordonator 
al CSASC, împreună cu prof. 
univ. dr. Gina Măciucă, director 
al DLLS. Evenimentul a fost 
organizat cu sprijinul financiar 
al MLET şi al Willson Center 
for Humanities and Arts. 

 

 

Serile studențești, ediția a II-a 

 
MARŢI 28 mai 2013, 
Grădina Englezească, Corp D - 
Târgul asociaţiilor studenţeşti - 
prezentări, muzică, 
Spectacol Ora devoratorilor de 
publicitate  
Zumba Dance Party  
Progressive House / Trance - DJ 
Tesla System. 
 
MIERCURI 29 mai 2013, 
Teatru: Cine ştie ce aduc zorile 
(Teatrul Studenţesc Bucureşti) 
Grădina Englezească, Corp D 
Film - The Social Network  
Seară organizată în colaborare 
cu Fitzuica Suceava. 
 
 
 

JOI 30 mai 2013, 
Crosul USV (Traseu: Parcul 
Universităţii - Cetatea de Scaun 
şi retur). 
Grădina Englezească, Corp D, 
Film - The Tourist, cu Angelina 
Jolie şi Johnny Depp. 
 
VINERI 31 mai 2013 
Recital instrumental: Doina 
Grigore (pian) şi Lucian Reuţ 
(vioară) - Universitatea de Arte 
„George Enescu” din Iaşi.  
Seară organizată în colaborare 
cu Centrul Cultural Bucovina.  
 
LUNI, 3 iunie 2013 
Grădina Englezească, Corp D: 
Fanfara Bucovina 
Concerte Folk – Studenţi şi 
Liceeni. 
 
MARȚI, 4 iunie 2013 
Auditorium „Joseph Schmidt”: 
Concert chitară clasică - 
Cvartetul ALHAMBRA 

Teatrul FABULINUS - Ţara 
Orbilor. 
 
MIERCURI, 5 iunie 2013 
Grădina Englezească, Corp D: 
Spectacol de muzică şi dansuri 
populare 
Ansamblul ARCANUL USV şi 
Ansamblul Colegiului. de Artă 
„Ciprian Porumbescu” 
 
JOI, 6 iunie 2013 
Grădina Englezească, Corp D 
Concert OKRA 
Festivitatea de premiere a con-
cursului de fotografii „We love 
USV” 
 Concert ODYSSEY. 

 

 

 

 

 
„Subjectivité et traduction” 
 
Joi, 30 mai 2013, a avut loc la 
Facultatea de Litere şi Ştiinţe 
ale Comunicării Masa Rotundă 
„Subjectivité et Traduction”, 
organizată de prof. univ. dr. 
Muguraş Constantinescu şi 
lector univ. dr. Raluca-Nicoleta 

Balaţchi, în cadrul proiectului 
de cercetare postdoctorală PN-
II-RU-PD-2011-3-0125 „Tradu-
ire la subjectivité: style et 
identité dans la traduction de la 
littérature française en 
roumain”, coordonat de lector 
univ. dr. Raluca-Nicoleta 
Balaţchi.  

În alocuţiunea de deschidere, 
lector univ. dr. Raluca-Nicoleta 
Balaţchi a subliniat importanţa 
problematicii alese pentru 
domeniul traductologiei, atât 
din perspectiva textului tradus, 
cât şi din cea a traducătorului, 
subiect al unui discurs de sine 
stătător, care „continuă” textul, 
după cum afirma Henri 

28  Mai – 6 Iunie  2013 
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Meschonnic.  Manifestarea l-a 
avut ca invitat de onoare pe 
profesorul Lance Hewson, 
reputat traductolog, Decan al 
Facultăţii de Traducere şi 
Interpretare a Universităţii din 
Geneva, autorul lucrărilor An 
Approach to Translation 
Criticism. Emma and Madame 
Bovary in translation, John 
Benjamins, 2011; Correct/In-
correct (în colaborare cu 
Michel Ballard), Artois Presses 
Université, 2004; Redefining 
Translation. The Variational 
Approach (în colaborare cu 
Jacky Martin), Routledge, 1991. 
În cadrul conferinţei intitulate 
„Elogiul subiectivităţii”, Lance 
Hewson a ilustrat paradoxul 
libertăţii constrânse care 
defineşte, atât în amonte cât şi 
în aval, actul traducerii, 
evidenţiind deopotrivă resursele 
şi pericolele subiectivităţii 
traducătorului. Pornind de la o 
varietate de exemple de 
traducere literară dar şi 
pragmatică, pe baza unei 
diversităţi de cupluri de limbi 
(engleză/franceză/croată) şi de 
discursuri (romanesc, teatral, 
cotidian), profesorul Lance 
Hewson a arătat care este 
frontiera dintre subiectivitatea 
mecanică şi cea creativă, care 
sunt criteriile de definire a 
traducerii şi a traducătorului, 
de ce abordările normative şi 
descriptive care au definit ani 
de-a rândul traductologia 
trebuie completate cu o 
abordare restrictivă. Conferinţa 
a stârnit un interes viu în rândul 
publicului, format din specia-
lişti în limbă şi literatură 
franceză, română şi engleză, 
cadre didactice, studenţi, maste-
ranzi ai programului Teoria şi 

practica traducerii, doctoranzi 
în traductologie. Dezbaterile, 
moderate de prof. univ. dr. 
Muguraş Constantinescu, au 
vizat complementaritatea 
noţiunilor de subiectivitate şi 
creativitate, statutul 
traducătorului, procedeele de 
traducere.    
Conferinţa a fost urmată de 
comunicarea doamnei profesor 
Felicia Dumas, de la 
Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” Iaşi, care a prezentat, 
pornind de la exemplul unei 
traduceri personale, cum 
funcţionează şi la ce nivel se 
manifestă subiectivitatea 
traducătorului unui tip special 
de discurs, cel al literaturii 
religioase ortodoxe. 
Prima sesiune de lucru s-a 
încheiat cu lansarea lucrării 
Pour une lecture critique des 
traductions: réflexions et 
pratiques, L’Harmattan, 2013, 
autor Muguraş Constantinescu, 
prezentată de profesorul Lance 
Hewson, şi a numărului 18 al 
revistei Atelier de traduction, 
Editura Universităţii din 
Suceava, prezentat de unul 
dintre coordonatorii numărului, 
prof. univ. dr. Muguraş 
Constantinescu. 
Sesiunile a doua şi a treia de 
comunicări, desfăşurate în a 
doua parte a zilei, au fost mode-
rate de dr. Petronela Munteanu 
şi, respectiv, lector univ. dr. 
Raluca-Nicoleta Balaţchi, 
reunind prezentări care au pus 
în evidenţă diverse aspecte ale 
gradului şi modului de 
manifestare a subiectivităţii în 
actul traducerii literare: Olga 
Oprea-Gancevici a analizat 
relaţia dintre subiectivitate şi 
autotraducere la Matei Vișniec; 

Raluca-Nicoleta Balaţchi a 
urmărit, pornind de la 
specificitatea problematicii în 
lingvistica enunţiativă şi 
pragmatică, traducerea mărcilor 
subiectivităţii la nivelul relaţiei 
interpersonale (pronume 
deictice şi termeni de adresare) 
în trei dintre traducerile ro-
mâneşti ale romanului Madame 
Bovary ; Anca Chetrariu a 
discutat ritmul celor două 
traduceri în română ale 
capodoperei proustiene; 
Nicoleta-Loredana Moroşan s-a 
ocupat de mărcile de 
modalizare (verbe şi adverbe) în 
traducerea  lui Marguerite 
Yourcenar a romanului The 
Waves ; Iulia Corduş a analizat 
subiectivitatea traducătorului 
romanului Le Testament 
français de André Makine; 
Camelia Biholaru a abordat 
problema subiectivităţii la 
nivelul notelor traducătorului 
lui Valéry, Şerban Foarţă; Relu 
Coţofană a dezbătut ipoteza 
unei traduceri feminine şi 
feministe în discursul literar şi 
cotidian.  
Dincolo de contribuţia semni-
ficativă la înţelegerea actului 
traductiv ca act esenţialmente 
subiectiv, masa rotundă 
„Subjectivité et Traduction” s-a 
dovedit a fi şi o excelentă 
ocazie pentru tinerii cercetători 
în domeniul traductologiei de a 
veni în contact cu specialişti de 
renume, beneficiind de 
participarea unui traductolog de 
prestigiu, care s-a implicat cu 
atenţie şi interes în dezbaterile 
pe marginea comunicărilor. 

    
    
    

 

Al IX-lea Simpozion 
Internaţional Calitatea 
Mediului şi Utilizarea 
Terenurilor 

Bucovina a fost şi este un spaţiu 
al interferenţelor social-econo-
mice, resimţite complex în 
epoci diferite, cărora le-au 
corespuns cicluri economice 
edificate teritorial. Acestea au 

generat, în timp, re-configurări 
succesive în organizarea 
spaţiului geografic, natural sau 
antropizat.  
Bucovina românească este o 
regiune geografică de mare 
atractivitate turistică, ceea ce 
revendică o grijă deosebită 
pentru calitatea mediului, dificil 
de realizat pentru un spaţiu 

geografic afectat direct sau 
indirect de activităţi miniere sau 
industriale generatoare de 
peisaje dezolante, abandonate 
(frişe), de areale convertite 
funcţional sau structural, atât în 
mediul urban cât şi în cel rural.  
Acestea sunt unele dintre 
aspectele urmărite prin tematica 
Simpozionului internaţional 
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„Calitatea mediului şi utili-
zarea terenurilor”, aflat la cea 
de a IX-a ediţie, manifestare 
ştiinţifică de tradiţie a geo-
grafiei academice sucevene. 
De la bun început se cuvin 
amintite instituţiile şi organi-
zaţiile implicate în organizarea 
şi derularea activităţilor 
specifice manifestării ştiinţifice: 
SC EGGER România, Agenţia 
pentru Protecţia Mediului 
Suceava, ONG EUDEMOS; 
Societatea de Geografie din 
România-filiala Suceava, 
Direcţia Silvică Suceava ş.a. 
Simpozionul a avut o dublă 
calitate şi anvergură: de 
manifestare ştiinţifică 
internaţională consacrată celei 
de a 50-a aniversări a 
învăţământului geografic suce-
vean, şi de perspectivă a 
dezbaterilor de mare actualitate 
- prin tematica propusă, 
Organizarea spaţiului geografic 
din punct de vedere 
environmental - date de 
procesul complex de 
regionalizare şi reorganizare 
administrativ-teritorială, la nivel 
naţional. 
Toate acestea au făcut ca 
Simpozionul 
EnQa_LandUse2013 
(acronimul titulaturii simpo-
zionului „Environmental Qua-
lity and Land use”) să suscite 
un interes crescut pentru 
specialişti români şi străini, 
geografi, economişti, ecologişti, 
planificatori teritoriali şi de 
mediu, urbanişti ş.a. de la 
universitatea noastră sau din 
Bucureşti, Iaşi, Cluj, 
Academiile Română, Slovacă şi 
a Republicii Moldova. 
Simpozionul a fost organizat de 
către Departamentul de Geo-

grafie, sub coordonarea conf. 
univ. dr. Viorel Chiriţă şi a 
beneficiat de un comitet 
ştiinţific de marcă: prof. univ. 
dr. Ioan Ianoş, Universitatea din 
Bucureşti, prof. univ. dr. Irina 
Ungureanu, Universitatea „Al. 
I. Cuza”, Iaşi, prof. dr. Bruno 
Lecoquierre, Université du 
Havre, precum şi de alți 
specialişti întruniţi pentru a-şi 
da girul ştiinţific în selectarea 
lucrărilor ştiinţifice înscrise.  
Comunicările în plen au fost 
susţinute de Ioan Ianoş, ca 
geograf, dar şi în calitatea de 
membru al Consiliului 
Consultativ pentru Regio-
nalizare (CONREG), autorul 
punând accent pe 
instrumentarul geografic 
relevant metodologic şi practic, 
în acest demers academic de 
excepţie - Regionalizarea 
teritoriului naţional.  
Doamna cercetător știinţific dr. 
Zita Izakovicova, Director al 
Institutului de Ecologie a 
Peisajului în cadrul Academiei 
din Slovacia, a prezentat 
importanţa analizelor 
interdisciplinare de tipologizare 
a peisajelor geografice, ca sens 
al identificării dinamicilor 
teritoriale socio-economice. 
Derularea lucrărilor pe secţiuni 
cu tematici de mare actualitate: 
dinamici recente şi viitoare ale 
peisajelor geografice, 
organizarea spaţiului geografic 
şi de strategie UE în 
perspectiva 2020 sau privind 
aspecte de geografia habitatului 
şi geografie culturală, au 
permis prezentarea a peste 40 
de lucrări ştiinţifice, prin care s-
a redimensionat tiparul 
tradiţional al simpozionul, în 
dezbateri şi comunicări 

interactive, specifice 
manifestărilor ştiinţifice 
internaţionale de prestigiu 
academic. Remarcăm 
acceptarea şi susţinerea 
lucrărilor ştiinţifice de 
doctoranzi şi studenţi, elaborate 
în colective mixte, cu cadre 
didactice. Au fost două 
categorii principale de lucrări 
ştiinţifice: de actualitate 
terminologică şi practică (frişe 
miniere, structuri teritoriale 
deschise, susceptibilitatea 
terenurilor şi tipologii de peisa-
je geografice) şi comunicări 
bazate pe studii geografice de 
aplicabilitate practică, ca 
evaluări economice a ariilor 
protejate, reconsiderări ale 
particularităţilor economice din 
intravilanul rural, relevanţa 
geografică privind calitatea me-
diului şi deşeurilor menajere, 
etc.  
Prin tematică, participare şi 
interesul autorităţilor admi-
nistraţiei judeţene, prin dis-
cuţiile şi dezbaterile prilejuite 
de comunicările ştiinţifice, 
Simpozionul internaţional 
EnQa–LandUse 2013, a permis 
prin nivelul dezbaterilor aca-
demice, edificări terminologice, 
metodologice şi practice a 
studiilor de geografie în abor-
dări privind organizarea 
spaţiului şi calitatea mediului, a 
evidențiat nevoia continuă de 
abordare interdisciplinară a 
problematicilor cu care se 
confruntă entităţile teritoriale de 
diferite ranguri şi funcţionalităţi 
privind calitatea geosistemului 
vs. utilizarea terenurilor.  
 

 

Recital instrumental 

Doina Grigore (pian) şi Lucian Reuţ (vioară) de la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi au 
susținut un recital instrumental pe scena Auditorium-ului „Joseph Schmidt” al USV. 
Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Centrul Cultural Bucovina. 

 

Al XXIX-lea Simpozion 
Național de Geomorfologie 

Echipa de geomorfologi  (cadre 
didactice și cercetători științi-
fici) din cadrul Departamentului 

de Geografie al Facultății de 
Istorie și Geografie din USV a 
organizat anul acesta cel de-al 
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XXIX-lea Simpozion Național 
de Geomorfologie.  
Acest domeniu al geografiei   
și-a păstrat unitatea, forța  și 
prestigiul de-a lungul gene-
rațiilor de universitari, 
cercetători științifici sau alți 
specialiști cu interes în studiul 
reliefului.  Comunitatea 
geomorfologilor este organizată 
în Asociația Geomorfologilor 
din România (din 1990), care s-
a afiliat Asociației Interna-
ționale a Geomorfologilor. 
Astfel, ca și în alți ani, la 
Suceava a fost prezent un 

număr de 84 de specialiști din 
toate universitățile importante 
ale României, institute ale 
Academiei sau alte instituții. O 
zi a fost acordată comunicărilor 
științifice în plen și pe secțiuni, 
după care, la închidere, s-a 
acordat o oră și jumătate 
concluziilor, discuțiilor, 
chestiunilor  privind metodele 
de cercetare, tendințele 
domeniului, proiectele comune 
etc. A doua zi s-a realizat o 
aplicație în teren unde echipa 
geomorfologilor suceveni a 
dorit să-și facă cunoscute 

tehnicile și metodele de lucru  
privind reconstituirea paleo-
mediilor  fluviale (la râul 
Moldova) și lacustre (la lacul 
Iezerul Sadovei). Aparatura 
modernă de care dispunem a 
fost obținută grație celor patru 
proiecte de cercetare susținute 
de geomorfologii suceveni. 
Rezultatele sunt deja publicate, 
parțial, în reviste internaționale 
cu factor de impact și scor 
relativ de influență. 

            
 

Seminar 

Departamentul de Contabilitate, 
Finanţe şi Informatică din 
cadrul Facultății de Ştiinţe 
Economice şi Administraţie 
Publică a organizat seminarul 
intitulat Towards new best 
practices in the management 
and development of research in 
EU member states, seminar care 
a reprezentat a doua acţiune din 
cadrul proiectului Jean Monnet, 
EUROPEAN RESEARCH 
DEVELOPMENT IN 
HORIZONT 2020, perioada de 
implementare octombrie 2012- 
septembrie 2013, în parteneriat 
cu Universitatea din Parma - 

Italia şi cu Academia de Studii 
Economice a Moldovei - 
Republica Moldova, sub 
îndrumarea directorului de 
proiect prof. univ. dr. Elena 
Hlaciuc.  
La acest eveniment au participat 
reprezentanţi ai universităţii 
gazdă, reprezentanţi ai celor do-
uă universităţi partenere, 
precum şi invitaţi de la facultăţi 
de profil din ţară, precum 
Universitatea de Vest din 
Timişoara, Universitatea 
Politehnica din Timişoara, 
Universitatea Tibiscus 
Timişoara, Universitatea din 
Craiova si Universitatea din 
Oradea. Prin intermediul 

lucrărilor prezentate și a 
dezbaterilor ce au avut loc în 
cadrul seminarului, s-au reliefat 
cele mai bune practici de 
dezvoltare şi optimizare a 
cercetării la nivel european, s-
au identificat dificultăţile 
existente în cercetarea 
europeană şi s-au pus bazele 
unor noi oportunităţi şi direcţii 
viitoare de cercetare. Proiectul 
se va încheia prin organizarea, 
la sfârşitul lunii iulie, a celei de-
a treia acţiuni, Conferinţa 
Internaţională Jean Monnet - 
EUROPEAN RESEARCH 
DEVELOPMENT IN 
HORIZONT 2020. 

Concurs studențesc  

„Profesia contabilă - o carieră 

de succes” 

Cine îndrăzneşte învinge.  
(Winston Churchill) 

 
Cu lucrări prezentate individual 
ori în echipă, studenții eco-
nomiști, indiferent de nivel, 
licență, master ori doctorat, au 
concurat pentru obținerea 
Marelui Premiu oferit de 
facultatea de profil a 
Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava, în asociere cu 
CECCAR și prestigioase firme 
de contabilitate/ audit din 
judeţul Suceava. 
Întrecerea, care are loc anual,  
s-a desfășurat în cadrul con-
cursului „Profesia contabilă - o 

carieră de succes”, anul acesta 
candidații s-au axat pe tema 
„Limite și perspective în solu-
ționarea dificultăților financiar-
contabile ale entităților în 
contextul crizei economice”.  
Făcând apel la cunoștințele lor 
financiar-contabile, aceștia au 
analizat (câte) o firmă aflată în 
dificultate, pe baza unor situații 
financiare date, urmând să pună 
un diagnostic și să ofere soluții 
de redresare. Studenții-econo-
miști s-au înscris la 
Departamentul de Contabilitate, 
Finanţe şi Informatică 
Economică al Facultăţii de 
Ştiinţe Economice şi 
Administraţie Publică din 
cadrul Universităţii „Ştefan cel 
Mare” Suceava.  

Înscrierea a presupus luarea în 
evidență a competitorilor de 
către șeful respectivului 
Departament - prof. univ. dr. 
Elena Hlaciuc - și atribuirea 
unui set de situații financiare, 
care urmau să stea la baza 
analizei din cadrul competiției.  
Întrecerea în fața juriului, 
format din reprezentanţi ai 
mediului de afaceri și sponsori, 
a avut loc luni, 3 iunie 2013,  în 
Aula corp E, începând cu ora 
10. Autorii celor mai bine 
clasate lucrări şi-au disputat un 
fond de burse de cca. 18.000 lei, 
asigurat de către sponsori 
precum EduMax Suceava, 
AutoAdria SRL Suceava, 
ASSIST Software, CCI 
Suceava, Operational Auto-
leasing SRL, Ted Expert SRL 
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Suceava, Management Account 
SRL Suceava, Lust Expert SRL 
Suceava, Fly Music, Corvexim, 
Vexim, CECCAR – filiala 
Suceava, precum și oferte de 
muncă din partea firmelor 
interesate. 
La acest concurs au participat 
38 de studenţi, din care şapte 
doctoranzi, 22 de licenţiaţi şi 
nouă masteranzi. 20 de studenţi 
economişti de la USV au fost 
premiaţi, în bani, precum și cu 
vouchere, constând într-un bilet 
pentru două persoane la o 
pensiune din Vatra Dornei,  iar  
6 dintre aceştia au primit o 
ofertă de angajare. 
 
ECHIPE LICENŢĂ 
Sîrbu Ştefan - Premiul 1 
Samsonescu Daniela, Tanasă 
Simona - Premiul 2 

Alupoaiei Alina-Elena, Butnaru 
Alina, Dăscălescu Cătălina-
Elisabetha - Premiul 3 
Șoronga Petru, Cecan Mihail - 
Mențiune 
Uhrec Mihai Beniamin - 
Premiul special CCI. 
 
ECHIPE MASTER 
Clipa Dorin, Crijanovschi  
Anastasia – Premiul 2 
Andrei Andreea-Gabriela, 
Ciobănică Valentina – Premiul 
3. 
 
ECHIPE DOCTORAT 
Zăiceanu Ana-Maria, Scurtu 

Laurenţia – Marele premiu 

Moroşan Andrei Alexandru, 

Arionesei Gabriela – Premiul 

special CECCAR 

Măciucă Geanina, Neamţu 

Daniela, Ivan Paul – Premiul 

special. 

 
Ca și în ceilalți ani, coordonarea 
concursului a revenit pasionatei 
profesiei contabile, doamnei  
prof. univ. dr. Elena Hlaciuc, 
care și prin acest tip de 
activitate a reuşit să impună 
recunoaşterea pe plan naţional a 
calităţii învăţământului eco-
nomic superior sucevean. 
Concursul nu s-ar fi putut afla 
la a V-a ediţie fără sprijinul 
mediului de afaceri reprezentat 
de directorul firmei SC. Lust 
Expert SRL, Ec. Luminiţa 
Chihai şi a CECCAR Suceava 
reprezentat de Dionisie Marcan 
– preşedinte CECCAR Suceava.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislație 

Hotărârea de Guvern nr. 185 din 16.04.2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului 
Educației Naționale, intrare în vigoare 30.04.2013. 

Hotărârea nr. 268 din 15/05/2013 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014, intrare în vigoare 22.05.2013. 

Hotărârea nr. 276 din 21/05/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, intrare în 
vigoare 01.07.2013. 

 

HOTĂRÂRILE SENATULUI USV 

 

Hotărârea nr. 75/30 mai 2013 cu privire la aprobarea structurii anului universitar 2013-2014 şi a 
perioadelor de concediu pentru personalul didactic. 

Hotărârea nr. 74/30 mai 2013 cu privire la depunerea raportului  de evaluare internă pentru evaluarea 
periodică a trei programe de studii de licență din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării. 

Hotărârea nr. 73/30 mai 2013 cu privire la completarea structurii anului universitar 2012 - 2013, 
semestrul II, în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării. 

Hotărârea nr. 72/30 mai 2013 cu privire la calendarul de desfăşurare a examenelor de finalizare a 
studiilor sesiunea septembrie 2013. 

Hotărârea nr. 71/30 mai 2013 cu privire la aprobarea protocolului de colaborare între Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. 

Hotărârea nr. 70/30 mai 2013 cu privire la modificarea Metodologiei privind organizarea și 
desfășurarea examenului de finalizare a studiilor în cadrul Facultății de Științe ale Educației, sesiunile 
iulie și septembrie 2013. 
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Hotărârea nr. 69/30 mai 2013 cu privire la modificarea Metodologiei privind organizarea și 
desfășurarea examenului de finalizare a studiilor în cadrul Facultății de Științe Economice și 
Administrație Publică, sesiunea iulie 2013. 

Hotărârea nr. 68/30 mai 2013 cu privire la modificarea Metodologiei privind organizarea și 
desfășurarea examenului de finalizare a studiilor în cadrul Facultății de  Istorie și Geografie, sesiunile 
iulie și septembrie 2013. 

Hotărârea nr. 67/30 mai 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare 
examenelor de licență/diplomă și disertație. 

Hotărârea nr. 66/30 mai 2013 cu privire la includerea a trei proiecte în facilitatea de credit. 

Hotărârea nr. 65/30 aprilie 2013 cu privire la depunerea raportului de evaluare internă pentru 
evaluarea periodică a programului de studii de masterat Ingineria și managementul calității, al 
mediului și al securității în muncă din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică Mecatronică și 
Management. 

Hotărârea nr. 64/30 aprilie 2013 cu privire la demararea procedurii de evaluare instituţională periodică 
ARACIS. 

Hotărârea nr. 63/30 aprilie 2013 cu privire la depunerea raportului de evaluare internă pentru 
evaluarea periodică a programului de studii de masterat Controlul și Expertiza Produselor Alimentare 
din cadrul Facultății de Inginerie Alimentară. 

Hotărârea nr. 62/30 aprilie 2013 cu privire la depunerea rapoartelor de evaluare internă în vederea 
acreditării a două programe de studii d masterat din cadrul Facultății de Științe Economice și 
Administrație Publică. 

Hotărârea nr. 61/30 aprilie 2013 cu privire la depunerea raportului de evaluare internă pentru 
evaluarea periodică a programului de studii de masterat Management în industria alimentară, 
alimentație publică și nutriție specială din cadrul Facultății de Inginerie Alimentară. 

Hotărârea nr. 60/25 aprilie 2013 cu privire la modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor la plata 
cu ora. 

Hotărârea nr. 59/ 25 aprilie 2013 privind stabilire salariu Rector.  

Hotărârea nr. 58/25 aprilie 2013 cu privire la deschiderea unui punct de lucru al Cantinei Restaurant. 

Hotărârea nr. 57/25 aprilie 2013 cu privire la aprobarea contravalorii Broşurii Buletin Astronomic. 

Hotărârea nr. 56/25 aprilie 2013 cu privire la aprobarea completării structurii anului universitar 2012-
2013, semestrul II, în cadrul Facultății de Științe ale Educației, pentru programul de formare 
psihopedagogică, nivel I și nivel II, studii postuniversitare. 

Hotărârea nr. 55/25 aprilie 2013 privind aprobarea cuantumului burselor acordate de facultăți în 
semestrul II al anului universitar 2012-2013. 

Hotărârea nr. 54/25 aprilie 2013 privind aprobarea contractelor de studii pentru anul universitare 
2013-2014. 

Hotărârea nr. 53/25 aprilie 2013 privind acordarea unor burse speciale unor studenți implicați în 
acțiuni de promovare a imaginii și ofertei educaționale USV în Republica Moldova. 

Hotărârea nr. 52/25 aprilie 2013 privind aprobarea reviziei Procedurii privind calculul şi plata 
granturilor pentru studenţi şi personal, în cadrul Programului ERASMUS, PO-DRIPC-06. 

Hotărârea nr. 51/25 aprilie 2013 cu privire la aprobarea modificării metodologiilor specifice de 
admitere ale facultăților pentru studii de licență și masterat, anul universitar 2013-2014. 

Hotărârea nr. 50/25 aprilie 2013 cu privire la validarea alegerii studentului de la Facultatea de Istorie 
și Geografie reprezentant în Senatul USV. 

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Hotărârea nr. 13/ 21 mai 2013 cu privire la contractarea scrisorii de garanţie bancară. 
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Hotărârea nr. 12/ 13 mai 2013 cu privire la numirea studentului reprezentant în Consiliul de 
Administraţie. 

Hotărârea nr. 11/ 13 mai 2013 cu privire la asocierea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, în 
calitate de membru fondator, la Clusterul inovativ regional EURONEST IT&C Hub. 

Hotărârea nr. 10/ 26 martie 2013 cu privire la stabilirea componenţei comisiilor de selecţie a 
studenţilor Erasmus.  
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