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Record

În cadrul studiilor realizate în
pădurea virgină de la Șinca
Veche (jud. Brașov), o echipă
de cercetare formată din cadre
didactice și studenți ai
Facultății de Silvicultură din
cadrul USV a efectuat măsu-
ratori, identificând cel mai
înalt brad din România
măsurat până acum. Este
vorba de un brad de 62.5 m
înălțime, fiind în momentul
de față cel mai înalt brad
nedoborât măsurat în Româ-
nia. Precedentul record a fost
un brad de 61.5 m măsurat de
reputatul profesor Ion Popes-
cu-Zeletin, în pădurile virgine
din Penteleu (jud. Buzău).
Specialiștii susțin că există
premisele doborârii recor-
dului de înălțime și la fag,
fiind măsurați arbori cu
înălțimi de peste 55 m.
Pădurea în care se află bradul
ar putea deveni patrimoniu
UNESCO World Natural
Heritage.
„Recordurile dimensionale,
gradul de conservare ridicat,
cantitatea de lemn mort (pes-
te 300 metri cubi la hectar) și
multe alte aspecte legate de

naturalitate, fac ca această
pădure să fie unicat în
Europa. Din aceste motive,
împreuna cu WWF Romania
și O.S. privat Pădurile Șincii
ne dorim încadrarea acestei
paduri ca patrimoniu
UNESCO World Natural
Heritage", au declarat repre-
zentantii Facultății de Silvi-
cultură din cadrul USV.
„Menționăm faptul ca aceste
studii sunt parte a unei
colaborari cu WWF (World
Wide Found for Nature) de
inventariere a celor mai repre-
zentative paduri naturale din
Romania. Acest parteneriat
s-a realizat ca urmare a
campaniilor WWF Romania
pentru protecția și conser-
varea pădurilor virgine din
România. De altfel, WWF
România a făcut toate
demersurile pentru ca pădurea
de la Șinca Veche să rămână
<un colț de rai>, cvasivirgin,
care a cunoscut prea puțin
influența omului”.
World Wide Fund for Nature
a plătit primăriei din Șinca
Veche 100.000 de lei repre-
zentând contravaloarea even-
tualei exploatări a pădurii, un
pas preliminar pentru a o

transforma în rezervație știin-
țifică.
Cel mai înalt brad măsurat
până acum în România a fost
decoperit de un grup de
cercetători din cadrul
laboratorului de biometrie
forestiera a Facultății de
Silvicultură din cadrul USV,
condus de șef de lucrări dr.
ing. Cătălin - Constantin
ROIBU.

Proiecția filmului Câinele
japonez

Alături de Victor Rebengiuc,
din distribuția filmului mai
fac parte actorii Șerban Pavlu,
Kana Hashimoto, Ioana Abur,
Constantin Drăgănescu, Ale-
xandrina Halic și Laurențiu
Lazăr.
Pentru acest film, regizorul
Tudor Cristian Jurgiu a fost

distins cu premiul pentru cel
mai bun regizor în secțiunea
destinată cineaștilor aflați la
primul sau al doilea lung-
metraj, la cea de-a 29-a ediție
a Festivalului Internațional de
Film de la Varșovia (octom-
brie 2013).
La acest eveniment au fost
prezenți actorul Victor
Rebengiuc și regizorul Tudor
Cristian Jurgiu.

Evenimente

2 noiembrie 2013
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Recital de pian

Auditorium-ul „Joseph
Schmidt” al USV a fost gazda
recitalului de pian susţinut de
artista Anca Cerbu.
Concertul de pian solo a
cuprins lucrări de Johnny Ră-
ducanu, dar şi de muzică
clasică, din creaţia compo-

zitorilor W.A. Mozart, Fr.
Chopin şi Scott Joplin.
Anca Cerbu a absolvit
Universitatea de Muzică din
Bucureşti, secţia pian. Printre
premiile obţinute în decursul
anilor şi participările la
diverse concursuri şi
festivaluri, menţionăm
următoarele:1998 – Premiul I

si Premiul special la
„Concursul de tehnică
pianistică”, Bacău,1999 –
participare la «European
Music Prize for Youth»,
Weimar, Germany, în duo cu
Santa – Monica Mihalache,
2002 – finalistă la «Wolfgang
Amadeus Mozart », Cluj.

Erasmus Welcome Day

În data de 13 noiembrie 2013,
Serviciul de Afaceri
Europene a organizat
evenimentul Erasmus
Welcome Day, care a avut
drept scop o mai bună
cunoaştere a studenţilor
străini ce au optat pentru
Universitatea „Ştefan cel
Mare” în efectuarea
mobilităţilor de studii sau
plasamente în cadrul
programului Erasmus. Au
participat paisprezece studenţi
din cinci ţări (Cehia, Franţa,
Italia, Spania, Turcia) şi
studenţi români (Erasmus
Buddy), care au activat de la

începutul anului ca mentori
pentru studenţii străini.
Aceştia au fost salutaţi în
deschidere de rectorul USV,
prof. univ. dr. Valentin Popa,
care le-a urat ca stagiul
efectuat la USV să fie unul
interesant pentru formarea lor
profesională, dar şi o

experienţă care să-i
îmbogăţească în plan per-
sonal. Prezentarea regiunii şi
a USV a fost urmată de o
succintă trecere în revistă a
ţărilor şi universităţilor de la
care provin studenţii. Aceştia
au interacţionat şi au schim-

bat opinii privind opţiunea de
a studia în România, privind
planurile de viitor şi
aşteptările pe care le au de la
stagiile Erasmus. Sesiunea
introductivă a fost urmată de
un concurs „Country Puzzle”.
Studenţii, organizaţi în
echipe, au trebuit să îşi

prezinte ţara de origine într-
un mod cât mai creativ, prin
intermediul decupajelor şi al
desenelor. În scurtul timp pe
care l-au avut la dispoziţie, au
fost realizate planşe pline de
imagini şi culori, prezentate
pe rând de cele 5 echipe.
Fiecare expunere a fost ca o
scurtă călătorie virtuală în
ţările prezentate şi un prilej de
experienţe interculturale. Toţi
participanţii au fost
“medaliaţi” cu câte un
memory stick sub formă de
cheie, personalizat cu
însemnele universităţii,
simbolizând faptul că de
acum sunt parte a familiei
USV. Seara s-a încheiat cu
promisiunea unei noi întâlniri
în acelaşi format, cel mai
probabil în cadrul unei
excursii la Vatra Dornei, pe
care Serviciul de Afaceri
Europene urmează să o
organizeze în cea de-a doua
parte a anului academic 2013-
2014

6 noiembrie 2013

13 noiembrie 2013
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Profesorul Mircea A.
Diaconu, Doctor Honoris
Causa al Universității
„Dunărea de Jos” din
Galați

Domnului prof. univ. dr.
Mircea A. Diaconu, prorector
al Universității „Ștefan cel
Mare” din Suceava, i s-a
conferit titlul de Doctor
Honoris Causa al
Universității „Dunărea de
Jos” din Galati în cadrul
manifestării din data de 15
noiembrie 2013, desfășurată
la sediul institutiei gălă-
țene. Recomandările, veri-
tabile studii critice, au fost
făcute de cunoscuți oameni
de cultură: prof. univ. dr.
Mircea Martin, de la
Universitatea București, prof.
univ. dr. Al. Cistelecan de la
Universitatea „Petru Maior”
din Tg. Mureș, prof. univ. dr.
Andrei Bodiu de la Univer-
sitatea „Transilvania” din
Brașov și prof. univ. dr.
Nicolae Ioana de la
Universitatea „Dunărea de
Jos” din Galați.
După citirea recomandărilor,
laureatul a susținut o Lectio
magistralis de mare actua-
litate, cu deschideri clare spre

filozofie, intitulată Etica
cercetării. Cum e cu putință
cunoașterea în post-
modernism?
Critic şi istoric literar,
profesorul universitar Mircea
A. Diaconu este specialist în
diferite arii de cercetare
precum hermeneutica poeziei
şi prozei, teorii şi doctrine în
ştiinţele literaturii, literatura
română din Bucovina în
perioada interbelică, literatură
şi ideologie (tradiţionalism/
modernism/ postmodernism),
literatura exilului şi un
cercetător recunoscut în plan
naţional şi internaţional.
A publicat 17 volume de
autor şi peste 500 de articole
(studii, eseuri, cronici literare,
interviuri) în reviste de
specialitate din ţară şi din
străinătate.
A participat, în calitate de re-
ferent oficial, în comisii de
doctorat susţinute la Univer-
sitatea „Al. I. Cuza” Iaşi,
Universitatea „Babeş-
Bolyai”, Universitatea „Du-
nărea de Jos” din Galaţi,
pentru teze coordonate de
prof. univ. dr. doc. Constantin
Ciopraga - membru cores-
pondent al Academiei Ro-
mâne, prof. univ. dr. Liviu

Leonte, prof. univ. dr. Dan
Mănucă, prof. univ. dr. Elvira
Sorohan, prof. univ. dr. Petru
Ursache, prof. univ. dr.
Mircea Muthu, prof. univ. dr.
Dumitru Irimia, prof. univ. dr.
Nicolae Ioana, nume presti-
gioase ale spaţiului academic
şi cultural românesc.
Profesorul universitar Mircea

A. Diaconu este membru în
redacţia mai multor reviste şi
a mai multor edituri şi susţine
mai multe rubrici în reviste de
specialitate precum „Contra-
fort”, „Convorbiri Literare”,
„Viaţa Românească”, „Ade-
vărul Literar şi Artistic” etc.
Despre activitatea sa de critic
şi istoric literar au scris
Nicolae Manolescu, Mircea
Martin, Dumitru Micu,
Alexandru Cistelecan, Ion
Pop, Cornel Ungureanu, Ion
Bogdan Lefter, Ioan Holban,
Ilina Gregori etc..
Titlul de Doctor Honoris
Causa al Universității „Du-
nărea de Jos” din Galați, a
fost acordat anterior, în
domeniul filologic, Acad.
Eugen Simion, Acad. Gh.
Chivu și scriitorului Virgil
Tănase.

Expoziția Internațională
Specializată - EIS
„INFOINVENT”

Expoziția Internațională
Specializată „INFOINVENT”
este un for al specialiștilor din
domeniul proprietății intelec-
tuale, organizat o dată la doi
ani de Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a
Republicii Moldova (AGEPI)
și Centrul Internațional de
Expoziții „Moldexpo”, în

cooperare cu Agenția pentru
Inovare și Transfer Tehno-
logic (AITT).
Cea de-a XIII-a editie a
Expoziției Internaționale
„Infoinvent" s-a desfășurat
în perioada 19-22 noiembrie
2013, în incinta Centrului
Internațional de Expoziții
„Moldexpo” SA, Chişinău.
Scopul EIS „INFO-
INVENT” constă în susți-
nerea și promovarea activi-
tății inovaț ionale, atragerea

investițiilor în activitatea de
inovare și transfer tehnologic,
promovarea proiectelor de
implementare a invenț iilor,
tehnologiilor și materialelor

15 noiembrie 2013

19 - 22 noiembrie 2013
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noi în economie. În urma
jurizării invențiilor expuse,
reprezentanții USV au obținut
un număr mare de premii și
medalii:
Cupa şi marele premiu al
Universităţii Tehnice a
Moldovei
Pentru Vibromotor mag-
netostrictiv - Cernomazu
Dorel, Graur Adrian, Mandici
Leon, Romaniuc Ilie, Raţă
Mihai, Milici Dan, Prodan
Cristina, Milici Mariana,
Niţan Ilie, Olariu Elena,
Georgescu Daniel.
Medalia de aur pentru
Motoare liniare asincrone -
Mandici Leon, Cantemir
Lorin, Cernomazu Dorel,
Pentiuc Radu, Popa Cezar,
Irimia Daniela.
Medalia de argint pentru

Vibromotoare magneto-
strictive - Cernomazu Dorel,
Graur Adrian, Mandici Leon,
Romaniuc Ilie, Raţă Mihai,
Milici Dan, Prodan Cristina,
Milici Mariana, Niţan Ilie,
Olariu Elena, Georgescu
Daniel, Ungureanu Con-
stantin.
Medalia de argint pentru
Sistem automat de amplasare
a pavelelor pe europalet -
Filote Constantin, Tiron
Mihai-Cristian, Mirăuţă Ilie.
Medalia de bronz pentru
Motor termomagnetic -
Cernomazu Dorel, Graur
Adrian, Ungureanu Con-
stantin, Niţan Ilie, Sorea
Niculai, David Cristina, Raţă
Mihai, Milici Mariana, Milici
Dan.
Medalia de bronz pentru

Micromotoare electrochi-
mice - Cernomazu Dorel,
Niţan Ilie, Milici Mariana,
Milici Dan, Romaniuc Ilie,
Olariu Elena, Ungureanu
Constantin, Ţanţa Ovidiu.
Medalia de bronz pentru
Pompă electrochimică -
Popa Valentin, Niţan Ilie,
Romaniuc Ilie, Georgescu
Ştefan, Raţă Mihai, Prodan
Cristina, Milici Mariana,
Milici Dan, Olariu Elena,
Cernomazu Dorel.
Medalia de bronz pentru
Redresor trifazat cu curenţi
sinusoidali de intrare
RNSIC-4 - Filote Constantin,
Ciufudean Călin, Chirilă
Ovidiu Bogdan, Musteaţă
Florin.

Salonul Naţional de
Inventică şi Creaţie
Ştiinţifică pentru Tineret
2013

Miercuri, 20 noiembrie 2013,
ministrul Tineretului şi
Sportului, Nicolae Bănicioiu
a participat, împreună cu
secretarul de stat Cristian
Cosmin, la deschiderea
Salonului Naţional de
Inventică şi Creaţie Ştiinţifică
pentru Tineret 2013, ediţia a
XI–a, desfăşurată la Rom-
expo.
În deschiderea evenimentului,
ministrul Nicolae Bănicioiu
i-a felicitat atât pe tinerii
inventatori, ce vor concura
pentru cea mai bună invenție
a anului, cât şi pe profesorii
acestora: „Este un lucru
extraordinar că an de an
reuşim să facem acest salon
de inventică, reuşim să
încurajăm anumite idei, care
prind contur şi care încep să
fie apreciate. Sunt deja foarte

invidiați inventatorii noștri în
exteriorul României și este
normal ca și în interiorul
României să li se ofere cadrul
pentru a se desfășura. Valoa -
rea prototipurilor, a inven-
ţiilor este în creştere şi ne
face să fim mândri de tot ceea
ce au realizat aceşti copii. Cu
această ocazie reafirm că prin
Ministerul pe care-l conduc şi
împreună cu Guvernul,
intenţionăm să sprijinim toate
aceste iniţiative cu toate
resursele pe care le avem la
dispoziţie. Cred ca spiritul
inovator va contribui la
progresul societăţii noastre”.
În cadrul celei de-a XI – a
ediţii, a Salonului Naţional de
Inventică şi Creaţie Ştiinţifică
organizat de Ministerul
Tineretului şi Sportului, 30 de
echipe de tineri inventatori
din întreaga ţară, au concurat
pentru cele mai bune invenţii
ale anului. Printre expozanţi
participă şi Ionuţ Budişteanu,
tânărul care a conceput un

sistem prin care automobilul
se poate conduce singur şi
care a obţinut marele premiu
la concursul Intel Interna-
tional Science and
Engineering Fair (Intel ISEF)
din SUA. Pentru meritele
sale, românul a fost inclus în
topul celor mai influenţi 16

20  noiembrie 2013
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tineri din lume în 2013. De
asemenea, printre concurenţi
se numără şi The Solar
Architect din Constanţa,
ocupanţii locului 2 la con-
cursul Space Settlement
Design Contest organizat de
NASA Ames Research
Center, precum şi Catană
Andreea Diana, ocupanta
locului 9 în cadrul aceluiaşi
concurs.
Duminică, 24 noiembrie
2013, s-a încheiat cea de-a

XI-a ediţie a Salonului

Naţional de Inventică şi
Creaţie Ştiinţifică pentru
Tineret 2013.
Câştigătorii la Creaţie Teh-
nică:
Premiul 3 – Echipa USV
(Corneliu Buzduga, Filote
Constantin, Paţa Sergiu,
Orhei Liviu, Torac Mitric
Abel Lucian, Galina Marusic)
– Sistem pentru monitorizarea
calităţii surselor de apă
potabilă
Câştigătorii la Tehnologia
Informaţiei:
Menţiune - ABL – SAFE,
Suceava (Prof. Ciufudean
Călin, Prof. Buzduga
Corneliu, Torac Mitric Abel
Lucian, Paţa Sergiu, Luncaşu
Lucian, Pavăl Ştefan) -
Sistem automat pentru
estimarea riscului de ava-
lanşă;

Câştigătorii la Ştiinţe apli-
cate:
Premiul 2 – Echipa USV
(Călin Ciufudean, Corneliu
Buzduga, Bogdan Senciuc,
Adrian Ursulica, Teodor
David Zaharie Butucel) -
Sistem inteligent pentru
sortarea PET-urilor;
Premiul 3 – Dan Milici,
Narcis Dumitraşca (FIESC
Suceava) – Sistem de eva-
luare a echilibrului pentru
antrenamentul sportivilor;
Menţiune - Mariana Milici,
Narcis Dumitraşca (FIESC
Suceava) – Pompă electro-
chimică cu celulă de com-
bustie cu membrană de
schimb de protoni;
Menţiune - Mihaela Poienar
(FIESC Suceava) – Sistem de
irigaţie cu pompe electro-
chimice.

Workshop DINCOLO DE
AMFITEATRU…

ediţia  a VI- a

Antrenăm
CREATIVITATEA

La a VI-a ediţie a workshop-
ului „Dincolo de amfi-
teatru…”, organizat de
Departamentul de Specialitate
cu Profil Psihopedagogic al
Facultăţii de Ştiinţe ale
Educaţiei şi Centrul de
Consiliere şi Orientare în
Carieră din USV  au
participat 34 de studenţi şi 4

cadre didactice din cele două
structuri organizatorice.
În acest an ne-am propus să
însoţim studenţii participanţi
într-un maraton de 120 de
minute în lumea creativităţii.
Ne-am autoprezentat creativ,
am înţeles că flexibilitatea
gândirii ne ajută să generăm
soluţii multiple şi neaşteptate,
am exersat „vorbirea fără
cuvinte”, am explorat  reali-
tăţi din perspective diverse şi
am încercat să trecem dincolo
de aparenţă pentru a o
înţelege „altfel”.
Din a şasea întâlnire de
„dincolo de amfiteatru”, stu-
denţii:
au înţeles/ au aflat:
„că este frumos să
interacţionăm cu ceilalţi, că
sunt persoane care gândesc
ca noi”
„dacă vrem să fim creativi,
depinde de noi”
„am aflat mai multe lucruri

despre noi înşine”
„să nu judecăm oamenii după
aparenţe”
„că trebuie să avem mai
multă încredere în propria
persoană”
„că nu trebuie să privim şi să

21 noiembrie 2013
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acţionăm după aparenţe”
„am adăugat noi cunoştinţe,
am cunoscut persoane noi, a
fost o experienţă minunată”
„chiar dacă sunt o persoană
foarte practică şi încorsetată,
pot fi creativă atunci când îmi
propun”
„am rămas impresionată cât
de creativă pot fi”
au simţit:
„este plăcut să lucrezi în
echipă”
„chiar dacă eram plictisită şi
flămândă când am ajuns, pe
parcurs am simţit bună
dispoziţie”

„am plecat cu zâmbetul pe
buze”
„a fost distractiv, relaxant şi
pentru câteva clipe, am uitat
de timp”
„o stare de bună-dispoziţie”
„o interacţiune perfectă la
nivel de grup, deschidere,
originalitate şi emoţii pozi-
tive”
„plec de la această activitate
veselă, cu amintiri frumoase
din ceea ce înseamnă
facultatea în afara cursurilor
şi seminariilor”
„un strop de inspiraţie”
şi-au propus:

„să transform lucrurile simple
în lucruri extraordinare”
„să-mi las imaginaţia să
zboare”
„plec de la această activitate
cu câteva motive în plus de a
mă implica în situaţii noi”
„aşteptăm noi provocări”
Atmosfera de lucru creată,
implicarea şi entuziasmul par-
ticipanţilor reprezintă argu-
mente dătătoare de sens şi
motivaţie pentru continuarea
căutărilor în spaţiul de
Dincolo de amfiteatru şi la
ediţia a VII-a din 2014.

Serile Filmului Românesc
de Artă

Cinefilii suceveni s-au întâlnit
din nou în Auditorium
„Joseph Schmidt” al USV cu
ocazia proiecției filmului
românesc regizat de Silviu
Purcărete, „Undeva la
Palilula”. Filmul de debut al
lui Silviu Purcărete are
curajul de a duce spectatorul
într-o lume în care mulți n-ar
avea curajul să pășească

singuri: cea a localităților
mici-mici, uitate, unde
oamenii trăiesc într-o
comunitate legată strâns și de
prietenie și de dușmănie, și de
voie bună și de bârfă. Lumea
pe care regizorul a creat-o şi
pe care o pune în mişcare în
film are rădăcini adânci în
teatru, domeniul care l-a
consacrat pe regizorul Silviu
Purcărete, aclamat în țară și
străinătate pentru spectacolele
sale de teatru.

Conferința de geografie
GEOCONCEPT
Ediția a II-a

Pe data de 22 noiembrie 2013
s-a desfăşurat în cadrul
Universităţii Ştefan cel Mare
din Suceava cea de-a doua
ediţie a Conferinţei de
Geografie, organizată de
Asociaţia de Geografie
Aplicată GEOCONCEPT, în
parteneriat cu Departamentul
de Geografie din cadrul USV
şi Cercul studențesc „Mediul
și Societatea”. Ca şi în cazul
primei ediții, desfăşurată în
luna mai a aceluiaşi an,
evenimentul a fost dedicat

elevilor, studenţilor geografi
(licenţă, masterat, studii doc-

torale) şi tinerilor profesori
preuniversitari, în scopul pro-
movării cercetării ştiinţifice
originale. După prelegerile
invitaţilor speciali, au fost
prezentate 16 lucrări ştiin-

ţifice, 5 dintre acestea fiind
elaborate de elevii Colegiului
Naţional „Nicu Gane” din
Fălticeni, sub coordonarea
profesorului Marcel Porof.
Tematica lucrărilor a vizat

22 noiembrie 2013

21 noiembrie 2013
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impactul antropic asupra
mediului, valorificarea tu-
ristică a potenţialului natural,
tehnici moderne de achiziţie,
analiză şi interpretare a
datelor environmentale etc.
Toţi participanţii au primit
din partea Asociaţiei certi-
ficate de participare iar cele

mai bune prezentări au fost
recompensate cu diplome,
premii în cărţi şi tricouri
personalizate. Seara a stat sub
semnul muzicii, la Talcioc
Cultural, unde studenţii geo-
grafi au interpretat piese folk
în cadrul festivalului muzical
al studenţilor geografi:

GeoFEST. De asemenea, în
zilele următoare (23 şi 24
noiembrie), cei care au
prezentat lucrări în cadrul
Conferinţei au beneficiat de o
excursie gratuită în Masivul
Rarău, costurile fiind
suportate de Asociaţia GEO-
CONCEPT.

Lansare

Sala de lectură a Bibliotecii
USV a fost gazda manifestării
spirituale prilejuită de lansa-
rea studiului monografic inti-
tulat Stilul muzical arhaic din
tinutul Rădăuților , elaborat de
cadre didactice din Iași, conf.
univ. dr. Florin Bucescu –
Universitatea de Arte „Geor-

ge Enescu” și prof. Viorel
Bârleanu.
La acest eveniment au fost
prezenți autorii, iar din partea
Centrului Cultural Bucovina
doamna muzicolog dr.
Constanta Cristescu, Consul-
tant Artistic la Centrul pentru
Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale din
Suceava.

Simpozion

Suceava a găzduit la sfâr-

șitul lunii noiembrie 2013
două simpozioane naţionale
de tradiţie: Artă şi civilizaţie
medievală (ediţia a XX-a) şi
Bucovina - file de istorie
(ediţia a XV-a). Organizatorii
au fost, ca şi în anii
precedenţi, Muzeul Bucovinei
şi Universitatea „Ştefan cel
Mare” din Suceava.
Manifestările se înscriu în
cadrul mai larg al aniversării
anuale a Unirii Bucovinei cu
România, eveniment impor-
tant în istoria oraşului şi
regiunii în care îşi desfăşoară
activitatea cercetătorii celor
două instituţii organizatoare.
Pentru a oferi o plajă cât mai
largă de interes, simpozionul
„Bucovina – file de istorie”

este organizat pe secţiuni:
Arheologie, Istorie modernă
şi contemporană, Conservare
şi restaurare, care acoperă,
împreună cu Simpozionul
„Artă şi civilizaţie medie-
vală”, majoritatea domeniilor
de interes ale celor angrenaţi
în studiul trecutului româ-
nesc.
Tradiţia cercetării istorice şi
arheologice sucevene şi
bucovinene, a şcolilor de
restaurare, bogăţia patri-
monială a acestei regiuni,
frumuseţea locurilor şi a
oamenilor sunt tot atâtea
motive care fac din aceste
manifestări ştiinţifice impor-
tante repere în calendarul
ştiinţific istoric românesc. Ca
şi în alţi ani, la cele două
simpozioane au participat
peste o sută de cercetători

români şi străini, din instituţii
muzeale de cercetare sau
învăţământ, academicieni,
cadre universitare şi cerce-
tători de prestigiu, care ono-
rează cu participarea lor
eforturile organizatorilor şi
demonstrează aprecierea de
care se bucură cercetarea
suceveană.

Ziua Bucovinei

În cadrul evenimentelor
prilejuite de aniversarea a 95
de ani de la Unirea Bucovinei

cu Regatul României, orga-
nizate de Consiliul Judeţean
Suceava, Prefectura Suceava
şi Primăria oraşului Suceava,

Universitatea Ştefan cel Mare
a organizat o lansare de carte.
Beneficiind de o participare
prestigioasă, festivitatea a

22 noiembrie 2013

28 noiembrie 2013

27-29 noiembrie 2013



noiembrie 2013 / info USV / 10

debutat cu o prezentare a
Prof. univ. dr Ştefan Purici,
Prorector cu imaginea univer-
sităţii. A vorbit în continuare
Rectorul USV, Prof. univ. dr.
ing Valentin Popa care a
subliniat rolul USV în perpe-
tuarea valorilor bucovinene şi
deschiderea universităţii către
activităţile de promovare a
patrimoniului istoric al
regiunii. Preşedintele Con-
siliului Județean Suceava,
Cătălin-Ioan Nechifor, el
însuşi absolvent al USV, a
accentuat rolul de alma mater
al Universităţii „Ştefan cel
Mare” din Suceava în viitorul
acestei regiuni istorice. De
asemenea, Preşedintele Con-
siliului Județean Suceava a
adresat celor prezenţi invitaţia
de a participa pe 1 Decembrie
la festivităţile prilejuite de
Ziua Naţională a României. A

urmat la cuvânt Prefectul
Florin Sinescu, cu o alocu-
ţiune despre rolul meritat
ocupat de lansarea de carte în
maratonul evenimentelor pri-
lejuite de aniversarea Buco-
vinei şi despre importanţa
restaurării elementelor murale
în perpetuarea ortodoxiei
tradiţionale în Bucovina.
În încheierea declaraţiilor
politice, Primarul Ion Lungu
a rostit un discurs care a
reliefat atât rolul oraşului
Suceva cât şi pe cel al Bran-
dului Bucovina, în perpe-
tuarea către posteritate a civi-
lizaţiei şi a culturii bucovi-
nene. A urmat în final invi-
tatul de marcă al eveni-
mentului, Academicianul
Răzvan Theodorescu, Doctor
Honoris Causa al USV, care a
vorbit pe larg despre necesi-
tatea restaurării iconografiei

şi picturii murale în Bucovina
ca şi despre meritele autorului
care îşi lansa lucrarea. Lucra-

rea lansată, Pictura murală
din nordul Moldovei,
Modificări estetice şi
restaurare a autorului Oliviu
Boldură tratează dificultatea
restauratorului de a reface,
dincolo de imaginea murală
în sine, ceva din spiritul
acelora care au ostenit la
crearea respectivelor imagini
în vremuri de mult apuse.

PHEADE 2013 la USV

Universitatea Ștefan cel Mare
din Suceava a găzduit cea de-
a 5-a ediție a conferinței
internaționale interdiscipli-
nare PHEADE –
www.pheade.ro/2013, cu
tema Creativitate, antre-
prenoriat, educație și spiri-
tualitate.
Dintre prezențele de seamă, îi
amintim pe Lorenzo Magnani
(Universitatea Pavia, Italia și
Universitatea Sun Yat-Sen,
China – Doctor Honoris
Causa al USV), Stefan
Lorenz Sorgner (Nuerenberg-
Erlangen University, Germania
– director serie la Editura Peter
Lange), Juliana Laluhova
(prodecan al Facultății de
Științe ale Comunicării, de la
Universitatea „Kyril si
Metodiu”, Slovacia),
Kuruvilla Pandikattu (JDV,

Pune, India – vicepreședinte
al Institutului Indian de
Știință și Teologie), Carlos
Eduardo Manotano
(Universitatea Autonomă din
Ciudad Huarez, Mexic),
precum și pe Dorel
Cernomazu (Universitatea
„Ștefan cel Mare” din
Suceava – cel mai mare
inventator al Europei la  ora
actuală), Nicu Gavriluță
(decan al Facultății de
Filosofie a Universității
Alexandru Ioan Cuza Iași),
Ștefan Stănciugelu ( Școala
Națională de Științe Politice
și Administrative din Bucu-
rești), Adrian Niță (redactor
al Revue Roumaine – revistă
ISI a Academiei Române),
Traian Dinorel Stănciulescu
(vicepreședinte al Institutului
Național de Inventică, Iași),
Dan Milici (prodecan al
Facultății de Inginerie

Electrică și Știința Calcu-
latoarelor, din cadrul Univer-
sității „Ștefan cel Mare” din
Suceava).
Cei 9 participanți din stră-
inătate (mulți dintre ei via
Skype) – din Germania (1),
India (1), Italia (2), Mexic
(4), Slovacia (1) – dintre cei
12 inscriși, precum și cei 34
de participanți din țară (unii

30 noiembrie - 1 decembrie
2013
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de asemenea via Skype) –
dintre cei 43 înscriși, au
dezbătut tema propusă din
perspectivă interdisciplinară:
inginerie, filosofie, antre-
prenoriat, psihologie, teo-
logie, sociologie, medicină,
antropologie, literatură.
Conferința a fost tutelată de
Societatea Română de
Filosofie Inginerie si
Tehnoetică, Centrul de
cercetare EPHES – al USV și
Jurnalul European pentru
Știință și Teologie.
Programul social al confe-
rinței a cuprins vizitarea
mănăstirilor Putna și Drago-
mirna, precum și a rezervației
de fagi de la Dragomirna și a
rezervației de mistreți de la
Marginea. Imagini și secvențe

video ale conferinței
sucevene (surprinse de ing.
Mircea Nanu) vor fi portate
într-o secțiune specială pe
website-ul ei.
Coorganizatorii conferinței au
fost: profesorul univ. Viorel
Guliciuc - USV, dr. Iulian
Rusu – Universitatea Tehnică
Gheorghe Asachi din Iași și
doctorand Oana Lența –
USV.
Trebuie menționat faptul că în
semn de recunoaștere și
apreciere a meritelor deose-
bite ale domnului prof. univ.
dr. Viorel Guliciuc, în ceea ce
privește atât organizarea con-
ferinței EPHES – SST- 2012
cât și diseminarea rezultatelor
manifestării științifice,
European Journal of Science

and Theology – revistă
indexată ISI - i-a oferit
diploma Excellence Award.
Această  distincție a mai fost
acordată doamnei prof.
Juliana Laluhova -
Universitatea „Kyril si
Metodiu”, Slovacia - pentru
activitatea  în domeniu.

Legislație

Hotărâre nr. 871 din 14/11/2013, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 703 din 15.11.2013,
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Ordonanţă de urgenţă nr. 103 din 14/11/2013, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 703 din
15.11.2013, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi
alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Ordin nr. 5144 din 26/09/2013, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 714 din 20.11.2013 privind
aprobarea Strategiei anticorupţie în educaţie.

Hotărârea Guvernului nr.918 din 20.11.2013, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 734 din
28.11.2013, privind aprobarea Cadrului național al calificărilor.

Hotărârile Senatului USV

Hotărârea nr. 145/ 21 noiembrie 2013 privind depunerea rapoartelor de autoevaluare internă:
Ingineria Produselor Alimentare, Științe Politice, Silvicultură.

Hotărârea nr. 146/ 21 noiembrie 2013 cu privire la criteriile specifice de acordare a burselor și a
altor forme de sprijin material pentru studenții de la învățământ cu frecvență, de la ciclurile de
studii licență și master, începând cu anul universitar 2013 – 2014.

Hotărârea nr. 147/ 21 noiembrie 2013 cu privire la colaborarea dintre FS şi FIG pentru
organizarea examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenții programului de studii
Ecologie și protecția mediului.
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Hotărârea nr. 148/ 21 noiembrie 2013 cu privire la revizia Regulamentului de organizare și
funcționare a serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției economice și resurse umane.

Hotărârea nr. 149/ 21 noiembrie 2013 privind aprobarea unor taxe şi tarife.

Hotărârea nr. 150/ 21 noiembrie 2013 cu privire la funcționarea unui nou program de studii
licenţă, învățământ cu frecvență, în cadrul FLSC.

Hotărârile Consiliului de Administrație

Hotărârea nr.  41/ 12 noiembrie 2013 cu privire la numirea doamnei Ioana-Crina COROI  în
funcția de Coordonator al Serviciului Relații Publice, comunicare și imagine și în funcția de
purtător de cuvânt al USV.

Hotărârea nr. 42/12 noiembrie 2013 cu privire la menținerea criteriilor de acordare a
reducerilor/ scutirilor la taxa de studiu.

Hotărârea nr. 43/12 noiembrie 2013 cu privire la distribuirea a 6 locuri suplimentare pentru
studii universitare de doctorat.
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