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(Con)textul supraviețuirii și (auto)depășirii 

 

Adevărul stânjenitor pentru noi, profesorii de limbă, literatură şi ştiinţe ale 

comunicării, este că poeţii, romancierii, dramaturgii, PR-ştii, comunicatorii, 

jurnaliştii elaborează constructe lingvistice numite poezii, romane, piese, 

reclame, reportaje etc., de care sunt interesaţi alţi poeţi, romancieri, dramaturgi, 

jurnalişti etc. şi o minoritate academică (profesorii şi studenţii umanişti). Fără 

de aceştia din urmă textul (sub orice formă s-ar afla acesta) ar fi absorbit 

definitiv de entropia textuală şi nu ar supravieţui trecerii timpului. Dar, chiar e 

nevoie să supravieţuiască?  

Vedem la ştiri cu o frecvenţă care pe noi, profesorii de la Facultatea de Litere şi 

Ştiinţe ale Comunicării, ne fascinează, câte o mână de oameni care se 

străduiesc, în ciuda intemperiilor, a bunului simţ şi a evidenţelor, să împingă 

balenele eşuate înapoi în apa întunecată a oceanului. Alţii, mulţi, se întreabă: 

chiar e nevoie să supravieţuiască? (Internet)autismul contemporan, trebuie s-o 

spunem, împinge tinerii frumoşi şi drepţi în afara textului, îndemnându-i să 

funcţioneze dezarticulat, fără context, în absenţa alterităţii şi reciprocităţii. 

Efectele acestei disfuncţii sunt şi vor fi multiple – sociale, politice, culturale, 

educaţionale. Vorbim astăzi despre o insularizare a individului care nu mai 

trăieşte bucuria împărtăşirii, a mutualităţii, a confirmării propriei valori prin 

raportare la alţii, prin contextualizare, dar mai ales prin curajul de a proiecta 

viziuni proprii. Lumea în care trăim este suprasaturată de produse finite, 

serializate, cu finalitate imediată şi, odată ce am învăţat să reacţionăm la ele în 

chip erotic, sub impulsul gratificării instantanee, este foarte greu să te mai 

întorci la dificilul drum al interpretării, la riscantul, umilitorul, sublimul, 

gratuitul traiect al interogării, al scormonirii şi iscodirii în căutare de sensuri şi 

rosturi.  

Poeţii şi prozatorii continuă să omagieze prin ritualuri ancestrale magia 

cuvântului – reprezentanţi ai unei specii pe cale de dispariţie, aristocraţii 

scăpătaţi ai cuvântului care, fără ei, nu mai scapără. Profesorii de limbă, 

literatură şi comunicare, precum şi studenţii care le mai dau crezare că lectura e 

mai fascinantă decât Facebook-ul, se căznesc să salveze balenele albastre, fără 

de care apa oceanelor s-ar preschimba în smoală.  

În de acum clasicul SF al lui Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (intitulat aşa pentru 

că aceasta este temperatura la care arde hârtia tipărită) rolul pompierilor nu este 

acela de a stinge focul, ci de a-l aprinde, de a înteţi incendiile cu ajutorul 

cărţilor confiscate de la cetăţenii acestei lumi întoarse. Aici, ţelul declarat al 

oamenilor este fericirea, care nu înseamnă altceva decât să ai mult şi să ştii 

puţin pentru că nimic nu e mai dăunător fericirii decât cunoaşterea. Cu toţii sunt 

convinşi că ştiinţa de carte poate cauza o suspectă melancolie, din care nu ieşi 

decât uitându-te la televizor. Drept consecinţă, idealul fiecărei familii este 

achiziţionarea unui televizor cât mai sofisticat, cu diagonala cât mai mare 

pentru că prin acest obiect trece axis mundi, acolo este centrul universului lor 
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jalnic şi buimac. În această lume pe care noi nici nu putem să ne-o imaginăm, 

scriitorii, literaţii, istoricii, jurnaliştii, profesorii – intelectualii, în general - sunt 

bieţi proscrişi, organizaţi în bande ilicite, asemenea infractorilor de cea mai 

joasă speţă. Crima de care se fac vinovaţi şi pentru care sunt hăituiţi este aceea 

că, luptând cu gravitaţia eficientizării economice şi cu postulatele imbecilizării 

globale (era să scap un diftong jucăuş şi să scriu „gloabale”), se încăpăţânează 

să memoreze cărţile care au fost arse în pieţele publice, aşteptând ziua în care 

oamenii vor avea iarăşi nevoie de înţelepciune, de frumuseţea limbii şi de 

limpezimea exprimării, de întrebările fără răspuns şi de răspunsurile la 

întrebările ce ar putea fi puse mai târziu sau poate niciodată.  

Eh, vor spune unii, asta e o poveste, exagerată cum sunt de altfel toate 

poveştile, cum e toată vorbăria asta numită literatură. Bradbury însuşi spune la 

un moment dat că „NU E NEVOIE SĂ ARZI CĂRŢILE PENTRU A 

DISTRUGE O CULTURĂ: E SUFICIENT SĂ FACI OAMENII SĂ NU LE 

MAI CITEASCĂ”.  

Deşi în aparenţă fără vreo legătură cu cele de mai sus, ţin să reamintesc aici 

ceea ce în logică este numit „paradoxul atotputernicului” şi care constă, în 

esenţă, în întrebarea: „E oare posibil ca Atotputernicul să facă o piatră atât de 

grea încât nici el însuşi să nu o mai poată ridica?” După cum se poate uşor 

deduce, dacă răspunsul la întrebare este negativ, omnipotenţa divinităţii este 

automat anulată; tot aşa, dacă răspunsul este afirmativ, înseamnă că zeitatea 

atotputernică nu poate ridica o piatră creată de el, infirmându-şi astfel 

supremaţia. Unii consideră că acest paradox se învârte în jurul noţiunilor de 

divinitate şi infinit; alţii, cărora mă alătur, văd aici o metaforă cu semnificaţii 

profund umane, întrebarea iniţială traducându-se, de fapt, prin alta: „Se poate 

vorbi despre o competiţie reală între creator şi creaţia sa?” Să luăm, spre pildă, 

relaţia dintre profesor şi discipolii săi. Poate profesorul crea discipoli care să-l 

depăşească? Sau, invers, poate discipolul creşte într-atât încât profesorul său să 

devină un adversar neinteresant?  

Răspunsul pe care vi-l dau în numele colegilor mei de la Facultatea de Litere şi 

Ştiinţe ale Comunicării este: DA! Profesorul este omnipotent, el poate crea o 

„piatră” mai grea decât poate ridica; în asta şi constă măreţia profesiei noastre. 

Cu o singură condiţie: piatra să nu fie seacă. Să fie o piatră gânditoare şi 

harnică, dar, mai presus de toate, să fie încrezătoare în puterea cuvântului şi în 

posibilitatea de a împinge balenele albastre înapoi în apa oceanelor. Convinşi 

de toate acestea, şi voi, la rândul vostru, indiferent de profesia pe care o veţi 

alege după absolvire, veţi fi capabili să creşteţi alte „pietre” cu miezul viu. 

 

Conferențiar univ. dr. Elena Luminița Turcu
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La Centrul de Consiliere și 

orientare în Carieră (CCOC) 

luna martie a fost dedicată 

promovării personale. 68 de 

studenţi au aflat, în şase 

sesiuni de training, cum să-şi 

scrie sau să-şi actualizeze 

CV-ul, cum să redacteze o 

scrisoare de motivaţie dar şi o 

serie de informaţii concrete 

de tipul „aşa da”, „aşa nu” 

privind prezentarea la un 

interviu de angajare. Studenţii 

interesaţi să cunoască „ingre-

dientele” unei cariere de 

succes au avut posibilitatea să 

citească şi să se inspire   

dintr-o poveste reală, oferită 

sub formă de interviu, de 

managerul Toyota Suceava, 

Vlad Rebenciuc (interviul 

este postat pe site-ul CCOC -  

www.ccoc.usv.ro). Activită-

ţile de training au integrat şi 

voluntarii CCOC.  Am conti-

nuat construirea echipei prin 

două sesiuni de training oferi-

te celor 15 voluntari. În 

cadrul activităţilor specifice 

evenimentului anual „Student 

pentru 1 zi” (ediţia a VII-a), 

CCOC a oferit elevilor de 

clasa a XII- a un work-shop 

despre „Managementul stre-

sului”. Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Anti-

drog Suceava (CEPECA), în 

colaborarea cu CCOC şi 

Asociaţia Studenţească 

FIRESC au propus studenţilor 

FIESC şi FSEAP (40 de 

studenţi) o sesiune de infor-

mare privind drogurile 

„Mituri şi realităţi despre 

droguri”. În luna martie, 

CCOC a fost prezent în două 

evenimente media: emisiunea 

„Călătorie prin psihologie” 

(tema ataşamentului şi a 

implicaţiilor sale în relaţiile 

interpersonale) şi emisiunea 

„Oameni de lângă tine” de la 

postul local de televiziune 

BucovinaTV. 

 

Concursul „Student pentru 

o zi”, ediţia a VII-a, clasa a 

XII-a 

 

Continuând tradiția cola-

borării cu mediul preuni-

versitar, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a 

găzduit, în luna martie 2014, 

a VII-a ediție a Concursului 

„Student pentru o zi” (SPOZ), 

manifestare adresată elevilor 

din clasele a XII-a. Peste 200 

de elevi de la licee din 

județele Suceava, Botoșani, și 

Neamț au fost selectați, con-

form regulamentului con-

cursului postat pe site-ul 

www.usv.ro/1zi, pentru o 

serie de discipline la care au 

obținut  rezultate frumoase în 

urma realizării unor lucrări 

interesante, bazate pe tematici 

diversificate, în concordanță 

cu tipurile de curriculă afe-

rente sistemului de învăță-

mânt preuniversitar. Profe-

sorii însoțitori au participat la 

prelegeri și ateliere de lucru 

specifice fiecărei discipline 

din concurs, la workshop-ul 

„Managementul stresului”, 

susținut de doamna psiholog 

dr. Liliana Bujor, la vizio-

narea unei piese de teatru 

pusă în scenă de trupa de 

teatru Fabulinus, au vizitat 

campusul universitar și 

facultățile din USV împreună 

cu elevii și au avut posibi-

litatea de a lua masa la 

restaurantul universității, be-

neficiind astfel de o expe-

riență completă a unei zile din 

viața de student sucevean. 

Totodată, toți participanții la 

concursul SPOZ au purtat 

discuții interesante cu studen-

ții voluntari și cu cadrele 

didactice universitare. 

La probele de concurs afe-

rente disciplinelor Istorie, 

Geografie, Ştiințe Socio-

umane, Limba spaniolă, 

Limba italiană și Economie 

au participat, în data de 22 

martie 2014, 131 de elevi, iar 

la Limba română, Limba 

franceză și Limba engleză, au 

participat, în data de 29 

martie 2014, 61 de elevi. 

 

În luna martie 2014, Clubul 

de Studii Asiatice şi Asociaţia 

de Cooperare Cultural – Edu-

caţională Suceava, coordonate 

de lector univ. dr. Marilena - 

Oana Nedelea şi conf. univ. 

dr. Alexandru-Mircea Ne-

delea, au organizat: cursuri 

gratuite de limba chineză 

vinerea între orele 18-20, 

sâmbăta 10-12, 14-16 în corp 

A, sala A 036a; conferinţa 

„An open book for the world 

– China” susţinută de lectorul 

de limba chineză Pan Yuyan 

la Muzeul Bucovinei pe data 

de 5 martie; cursuri de dans 

chinez în fiecare marţi în corp 

E, la demisol;lansarea Fan 

Club Radio China Interna-

ţional, filiala Suceava; vizite 

la Ambasada Republicii 

Populare Chineze, Casa 

Româno-Chineză şi Institutul 

Evenimente 
 

1-31 martie 2014 

 

1-31 martie 2014 

 

1-31 martie 2014 

 

http://www.ccoc.usv.ro/
http://www.usv.ro/1zi
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Confucius Bucureşti în 

vederea promovării imaginii 

Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava şi 

dezvoltării cooperării în 

domeniul cercetării şi al 

schimburilor de studenţi şi 

cadre didactice cu universităţi 

din Republica Populară Chi-

neză; cursuri de GO - joc 

strategic chinez în fiecare 

sâmbătă de la ora 16 la sediul 

Clubului de Studii Asiatice. 

În zilele noastre, Go-ul este 

studiat ca mijloc comple-

mentar în dezvoltarea unei 

gândiri strategice structurate, 

cu aplicaţii practice în 

economie, finanţe, ma-

nagement, marketing, mate-

matică şi programare.   
 

 

 www.romania-china.ro  

www.facebook.com/clubasiar

omania 

   

Cupa Bucovinei,  

Ediţia a XII-a 

 

La Şcoala Gimnazială Nr.3 

din Suceava s-a desfăşurat 

Cupa Bucovinei la înot, 

Ediţia a XII-a, cu parti-

ciparea a 8 cluburi sportive 

din ţară. Înotătorii USV au 

obţinut 28 de medalii dintre 

care: 

12 medalii de aur: Stratu 

Alexandru (50 m F); Andrian 

Andrei (50 m B, 50 m S, 50 

m L); Mateciuc Denisa (50 

m B); Lucan Daria (50 m B); 

Găitan Andreea (50 m S); 

Smocot Cristiana (50 m S); 

Fotciuc Teodor (50 m S, 50 

m L); Dattola Antonia (50 m 

L), Aaniţei Cosmina (50 m 

L). 

7 medalii de  argint: 

Maruneac Adrian (50m F, 50 

m S); Fotciuc Teodor (50 m 

F); Aaniţei Cosmina (50 m 

F); Stratu Alexandru (50 m 

B); Anton Alexandru (50 m 

L); Lucan Daria (50 m L). 

9 medalii de bronz: 

Dumitraş Tudor (50 m L); 

Ciubotaru Vlad (50 m F); 

Găitan Andreea (50 m F); 

Fotciuc Teodor (50 m B), 

Smocot (50 m B); Ostafi 

Delia (50 m S), Lucan Daria 

(50 m S); Anton Alexandru 

(50 m S), Mateciuc Daria (50 

m L). 

Acest concurs a reprezentat 

un început foarte bun de an 

competiţional pentru îno-

tătorii noştri şi sperăm ca la 

următoarele competiţii să ne 

depăşim performanţele obţi-

nute.  Performanţele sportive 

s-au datorat echipei de 

antrenori ai Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din 

Suceava: lector univ. dr. 

Elena Raţă, lector univ. drd. 

Sorin Raţă, studenţii Facul-

tății de Educație Fizică și 

Sport, Anca Sasu şi Luis 

Lăcătuş. Condiţiile deosebite 

ale bazinului de înot din 

cadrul Complexului de 

Nataţie şi Kinetoterapie al 

USV conferă calitatea nece-

sară realizării perfor-

manţelor. Cei mai fideli 

suporteri sunt părinţii, cărora 

- pe această cale - echipa de 

antrenori le mulţumeşte.  

La bazinul USV se pot 

înscrie copii cu vârsta peste 4 

ani. Cursurile din cadrul 

complexului sunt de iniţiere, 

avansaţi, performanţă, agre-

ment şi înot terapeutic.  

www.natatie.usv.ro 

Ziua USV 

 

Ziua de 7 martie este data la 

care Guvernul României, în 

anul 1990, a consacrat trans-

formarea Institutului suce-

vean în Universitatea „Ștefan 

cel Mare”. Cu aceasta ocazie, 

USV a organizat o serie de 

manifestări aniversare sub 

egida „Zilele Universității”. 

Manifestările din acest an au 

debutat cu o întâlnire festivă a  

Comunității Academice Suce-

vene, la care au participat 

invitați oficiali și membri ai 

Senatului universitar, urmată 

de înmânări de medalii și 

decernări de titluri de Doctor 

Honoris Causa, Tânărul 

cercetător USV al anului 

2013, Doctorandul USV al 

anului 2013, conferințe și 

mese rotunde, lansări de carte 

și sesiuni de manifestări 

științifice, precum și o 

expoziție de pictură. 

1-2 martie 2014 

 

7 martie 2014 
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Medalii de Aur   

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a acordat 

un număr de 11 medalii de 

aur: 

  domnului conferențiar 

univ. dr. ing. Cezar Popa, 

pentru conceperea şi imple-

mentarea cu succes a siste-

mului de calitate al univer-

sităţii, pentru contribuțiile 

remarcabile la obținerea acre-

ditării instituționale externe în 

anii 2008 și 2013 (ARACIS) 

și realizarea evaluării institu-

ţionale internaţionale (EUA-

IEP 2010), precum și pentru 

calitatea activităţilor didactice 

desfăşurate. Domnul confe-

rențiar univ. dr. Cezar Popa 

este cadru didactic al USV 

din anul 1992.  În perioada 

2000-2005 a deținut funcția 

de șef al Catedrei de 

Electrotehnică, din cadrul 

Facultății de Inginerie Elec-

trică și Știința Calcu-

latoarelor.  De asemenea, în 

perioada 2006-2012, Domnia 

Sa a fost coordonator al 

CEAC, iar din 2012 până în 

2014 membru al aceleiași 

comisii. Din poziția de 

coordinator, dar și din cea de 

membru, domnul Cezar 

POPA a contribuit cu compe-

tență și dăruire la obținerea 

celui mai înalt calificativ 

acordat de ARACIS „Grad de 

încredere limitat”, atât în 

2008, cât și în 2013, dar și un 

rezultat foarte bun la 

Evaluarea efectuată de către 

Asociația Universităților 

Europene (EUA).  

  Domnului profesor univ. 

dr. Ioan Oprea, pentru 

activitatea depusă în cele 

aproape două decenii, pentru 

sprijinul constant acordat 

afirmării și promovării 

colegilor, printr-o generoasă 

activitate de susținere a publi-

cării cursurilor universitare și 

a studiilor de specialitate. 

Domnul prof. univ. dr. Ioan 

Oprea a fost cadru didactic 

USV în perioada 1996-2013. 

În perioada 1998-2008 a 

condus Catedra de limbă și 

literatură română din cadrul 

FLSC, perioadă în care a 

sprijinit constant afirmarea și 

promovarea colegilor, printr-o 

generoasă activitate de susți-

nere a publicării cursurilor 

universitare și a studiilor de 

specialitate. A contribuit, de 

asemenea, la acreditarea unor 

secții (Română -franceză, 

Engleză- română, Română-

germană), la înființarea unor 

noi specializări de licență 

(Română-spaniolă, Română-

italiană, Comunicare și relații 

publice) și de masterat 

(Istoria limbii române).  

Academia Română i-a acordat 

Premiul „Timotei Cipariu“ iar 

pentru partciparea la redac-

tarea DLR, a fost distins cu 

Meritul academic, în 2010, și 

cu Meritul cultural în grad de 

cavaler, în același an. 

 Doamnei conferențiar univ. 

dr. Carmen Balan, pentru 

întreaga activitate didactică și 

de cercetare desfășurată, 

pentru inițiativele, ideile și 

acțiunile realizate în cadrul 

diverselor structuri univer-

sitare (Senat, DPPD, CCOC), 

pentru dăruirea profesională 

și implicarea totală în viața 

comunității academice suce-

vene. Doamna conf. univ. dr. 

Carmen Cornelia BALAN 

este membră a comunității    

sucevene începând cu anul 

1994, devenind din anul 

2002, conferențiar la catedra 

de filosofie, șiințe socio-

umane și pedagogice. Domnia 

Sa a fost director al 

Departamentului pentru pre-

gătirea personalului didactic 

în perioada 1999-2012. 

Începând cu anul 1999 este 

coordonatorul Centrului pen-

tru Orientarea în Carieră.  

Doamna BALAN reprezintă 

un model clasic de dascăl, 

asemeni aceluia pe care îl 

promovează în prelegerile 

Domniei Sale, reușind să 

devină în cei 20 de ani de 

carieră universitară un reper 

în viața studenților, să devină 

OMUL care a sădit ceva cu 

adevărat durabil în discipolii 

săi, studenții Universității 

„Ștefan cel Mare”. 

7 martie 2014 
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 domnului profesor univ. dr. 

ing. Dorel Cernomazu, pentru  

modelul profesional și uman, 

dăruit cu noblețe învă-

țământului universitar din 

România, pentru contribuțiile 

deosebite la dezvoltarea 

inventicii românești și afir-

marea școlii sucevene de 

inventică, pentru gene-

rozitatea cu care a oferit şi a 

adăugat necondiţionat valoare 

USV. 

 domnului conf. univ. dr. 

ing. Leon Mandici, pentru 

calitățile manageriale și 

implicarea necondiționată în 

crearea și dezvoltarea bazei 

materiale a învățământului 

ingineresc sucevean și orga-

nizarea manifestărilor aca-

demice naționale și inter-

naționale, pentru studiile și 

invențiile intrate în patri-

moniul științific al Univer-

sității, pentru rezultatele 

deosebite în formarea spe-

cialiștilor în inginerie elec-

trică și energetică. Domnul 

Leon Mandici este cadru 

didactic universitar din anul 

1978, iar de-a lungul timpului 

a ocupat funcții de referință în 

cadrul Facultății de Inginerie 

Electrică și Știința Calcu-

latoarelor, fiind Secretar 

Științific în perioada 1992-

1996, Prodecan în perioada 

2000- 2004 și din 2008 până 

în prezent, iar în perioada 

2004-2008 a ocupat funcția 

de decan. 

 domnului Ion Siminiceanu, 

pentru contribuția adusă la 

înființarea Institutului Peda-

gogic din Suceava, la 

construirea și darea în 

exploatare a campusului 

acestuia, pentru sprijinul 

acordat, din calitatea de 

prorector, activității didactice, 

cercetării științifice și activi-

tăților cultural-sportive, pen-

tru susținerea dezvoltării 

institutului din funcția de 

primar al municipiului și de 

vicepreședinte al Consiliului 

Județean Suceava. Domnul 

Ion Siminiceanu a fost alături 

de Universitatea Ștefan cel 

Mare încă de la începuturile 

ei, din funcția de vice-

președinte a Sfatului Regional 

Suceava susținând înființarea 

și construirea Clădirii Insti-

tutului Pedagogic din Sucea-

va. De asemenea, Domnia Sa 

a fost cadru didactic al USV 

în perioada 1968-1979, iar în 

perioada 1972-1979 a deținut 

funcția de prorector. Din 

această calitate, a asigurat 

buna dotare a tinerei instituții 

de învățământ superior, con-

tribuind așadar la conso-

lidarea temeliei Universității 

Sucevene. 

doamnei Aneta Todiruț, 

pentru întreaga activitate 

profesională și organizarea 

judicioasă a evidenței con-

tabile, pentru găsirea de 

soluții optime în gestionarea 

și execuția veniturilor și 

cheltuielilor bugetare ale 

instituției academice suce-

vene. 

 doamnei Gabriela Neagu, 

pentru aportul și sprijinul 

constant oferite dezvoltării 

comunității academice suce-

vene, pentru viziune și 

înțelegerea nevoilor instituției 

sucevene, precum și pentru 

atitudinea de implicare în 

dezvoltarea bazei materiale a 

universității. 

 doamnei Rodica Iordache, 

pentru contribuția adusă la 

dezvoltarea Bibliotecii uni-

versității între anii 1963 și 

1998, pentru organizarea, 

dezvoltarea și modernizarea 

serviciilor de lectură, infor-

mare și documentare, pentru 

inițierea procesului de infor-

matizare a serviciilor din 

bibliotecă, pentru implicarea 

competentă în dezvoltarea 

fondului de carte. Doamna 

Rodica Iordache a pus 

temeliile și a contribuit la 

dezvoltarea Bibliotecii de 

învățământ superior din Su-

ceava în anul 1963, a cărei 

director a rămas până în anul 

1998. Domnia Sa a fost 

permanent preocupată  de 

organizarea, dezvoltarea și 

modernizarea serviciilor de 

lectură, informare și docu-
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mentare, inclusiv introducerea 

informatizării în serviciile 

bibliotecii, astfel facilitându-

se astfel accesul la fondul de 

carte existent. De asemenea, 

doamna Rodica Iordache a 

vegheat la sporirea perma-

nentă a fondului de carte, de 

la 3000 de volume în 1963, 

ajungându-se la aproximativ 

200.000 de volume în anul 

1998, anul pensionării 

Domniei Sale. 

   domnului prof. univ. dr. 

Costică Brânduș, pentru 

întreaga activitate didactică și 

științifică desfășurată, pentru 

implicarea în organizarea de 

sesiuni științifice cu parti-

cipare națională și inter-

națională, pentru inițierea și 

dezvoltarea relațiilor de cola-

borare cu alte universități, din 

țară și de peste hotare. 

Domnul prof.univ.dr. Costică 

Brânduș a fost cadru didactic 

al USV în perioada 1991-

2008. În acest răstimp a avut 

o contribuție majoră la 

dezvoltarea școlii sucevene de 

geografie prin succesul 

Domniei Sale în: constituirea 

și consolidarea unui colectiv 

de geografie competitiv 

știintific și profesional, prin 

extinderea relațiilor de 

colaborare ale FIG cu alte 

universități și facultăți din 

țară și de peste hotare și prin 

contribuția semnificativă la 

dotarea bazei materiale 

necesare bunei desfășurări a 

activităților didactice și 

științifice. De asemenea, 

Domnul Costică Brânduș a 

contribuit la dezvoltarea 

activității științifice din 

domeniul geografiei prin 

instituirea de sesiuni științi-

fice naționale și internaționale 

periodice și a avut activitate 

de coordonare doctorală cu 

rezultate foarte bune. 

 domnului prof. univ. dr. 

Constantin Catană, pentru 

calitatea activităţilor didactice 

desfăşurate în perioada 1991-

2004 şi pregătirea tinerelor 

generaţii de profesori de 

geografie din învăţământul 

preuniversitar, pentru ima-

ginea de profesor şi cercetător 

model, precum și pentru 

sprijinul acordat în dezvol-

tarea domeniilor de geografie 

și geologie. Domnul prof. 

univ. dr. Constantin Catană a 

fost cadru dicatic al USV în 

perioada 1991-2004. În 

perioada 1995-1996 a fost 

șeful catedrei de Geografie. În 

anul 1988 a primit Premiul 

Academiei Române „Grigore 

Cobâlcescu” pentru lucrarea 

Flişul Carpatic. Petrografie 

şi consideraţii economice, 

apărută la Editura Tehnică 

Bucureşti.

Competiția Tinerilor 

Cercetători USV 2013, 

Ediția I 

 

În acest cadru festiv al Zilei 

USV au fost anunțate și 

rezultatele competiției „Tine-

rilor Cercetători din USV” 

adresată cadrelor didactice cu 

normă întreagă în univer-

sitatea suceveană și cu vârsta 

de cel mult 35 de ani în anul 

2013. 

Competiția, aflată la prima 

ediție, își propune promo-

varea tinerilor cu un impact 

semnificativ asupra cercetării 

universitare sucevene și 

impulsionarea activității de 

cercetare în rândul cadrelor 

didactice universitare, urmă-

rind totodată și încurajarea 

studenților și absolvenților 

USV către o carieră în 

cercetare. Consiliul Științific 

al Universității a analizat 

rezultatele activității de 

cercetare-dezvoltare și 

inovare obținute în anul 

universitar 2012-2013 de 

către 85 de cadre didactice 

tinere, precum și recu-

noașterea națională și inter-

națională a acestora, conform 

fișei de apreciere a perfor-

manței academice.  

În faza finală a competiției   

s-au calificat 26 de tineri 

cercetători, fiind desemnat 

câte un câștigător în cadrul 

fiecărei facultăți a univer-

sității. Astfel, diplomele de 

merit din cadrul Competiței 

„Tinerilor cercetători USV – 

2013” au fost acordate 

următoarelor cadre didactice, 

prezentarea acestora făcându-

se în ordinea punctajelor 

absolute obținute: 

• Şef lucrări doctor Radu-

Daniel Vatavu, Facultatea de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor; 

• Şef lucrări doctor 

Mircea Oroian, Facultatea de 

Inginerie Alimentară; 

• Lector universitar 

doctor Petruța Rusu, 

Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei; 

• Conferențiar universitar 

doctor Florin Leuciuc, 

Facultatea de Educaţie Fizică 

şi Sport; 

• Şef lucrări doctor 

Gabriel Duduman, Facultatea 

de Silvicultură; 

• Lector universitar 

doctor Alexandru Ionuț 
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Cristea, Facultatea de Istorie 

şi Geografie; 

• Asistent universitar 

doctor Adrian-Liviu Scutariu, 

Facultatea de Ştiinţe Eco-

nomice şi Administraţie 

Publică;  

• Şef lucrări doctor Traian 

Lucian Severin, Facultatea de 

Inginerie Mecanică, Meca-

tronică şi Management; 

• Lector universitar 

doctor Ioana Crina Coroi, 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării. 

În cadrul acestei competiții au 

fost acordate și două premii 

speciale la nivel de univer-

sitate.  

 

Prima secțiune a fost dedicată 

tinerelor cercetătoare ale 

universității, dorindu-se 

încurajarea tinerelor absol-

vente de studii superioare să 

urmeze o carieră în cercetare. 

Ideea a pornit de la consta-

tările Comisiei Europene 

privind inegalitatea de gen în 

cercetarea și inovarea euro-

peană, raportul „She Figures” 

din 2013 arătând că femeile 

reprezintă numai o treime din 

totalul cercetătorilor europeni, 

deși aproximativ 60% din  

totalul absolvenților de studii 

universitare din UE sunt de 

gen feminin.  

 

Diploma de merit la această 

secțiune a fost acordată 

doamnei Georgiana Ga-

briela CODINĂ, confe-

rențiar universitar doctor  din 

cadrul Facultăţii de Inginerie 

Alimentară, care a obținut cel 

mai mare punctaj în rândul 

tinerelor cercetătoare din 

USV în anul universitar 2012-

2013. 

 

A doua secțiune - „Cel mai 

citat tânăr cercetător din 

USV” - a fost dedicată 

impactului internațional al 

cercetărilor efectuate, ierar-

hizându-se cadrele didactice 

tinere din USV în funcție 

numărul de citări primite în 

cadrul lucrărilor publicate de 

alți autori în anul 2013. 

Primul loc a fost ocupat de 

domnul conferențiar univer-

sitar Aurelian Rotaru, din 

cadrul Facultăţii de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calcu-

latoarelor, cu 46 de citări 

primite în anul 2013. 

 

Finaliştii Competiției „Tine-

rilor Cercetători ai anului 

2013”: 

Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Cal-

culatoarelor: Șef lucrări dr. 

Elena Daniela Olariu, Conf. 

univ. dr. Aurelian Rotaru, Şef 

lucrări dr. Radu-Daniel 

Vatavu.  

Facultatea de Inginerie 

Alimentară: Șef lucrări dr. 

Amelia Buculei, Conf. univ. 

dr. Georgiana Gabriela 

Codină, Şef lucrări dr. Mircea 

Oroian.  

Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei: Lector univ. dr. 

Petruța Paraschiva Rusu, 

Lector univ. dr. Monica 

Aneta Turturean. 

Facultatea de Educaţie Fizică 

şi Sport: asist. univ. drd. 

Ileana Juravle, Conf. univ. dr. 

Florin Leuciuc, Şef lucrări dr. 

Daniela Buliga.  

Facultatea de Silvicultură: Şef 

lucrări dr. Cătălina Oana 

BARBU, Şef lucrări dr. Ionuț 

Bârnoaiea, Şef lucrări dr. 

Gabriel Duduman. 

Facultatea de Istorie şi 

Geografie: asistent univ.dr. 

Gheorghe Cheia, Lector 

univ.dr. Andreea Cozianu, 

Lector univ.dr. Alexandru 

Ionuț Cristea. 

Facultatea de Ştiinţe Eco-

nomice şi Administraţie Pu-

blică:  Asistent univ. dr. 

Adrian-Liviu Scutariu, Lector 

univ. dr. Marian Socoliuc, 

Prep. univ drd. Petronela 

Zaharia. 

Facultatea de Inginerie Meca-

nică, Mecatronică și 

Management: Şef lucrări 

dr. Irina Beșliu, Şef lucrări dr. 

Traian Lucian Severin, Asist. 

univ. dr. Cornel Camil Suciu. 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării:  Lector univ. 

dr. Ion Onoriu Colăcel, 

Lector univ. dr. Ioana Crina 

Coroi, Lector univ. dr. 

Daniela Hăisan. 
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Doctorandul USV al anului 

2013 

 

Lansată la începutul anului, 

această competiţie vizează 

creşterea emulaţiei între 

tinerii doctoranzi care îşi 

efectuează cercetarea în unul 

din cele 14 domenii cuprinse 

în cele doua Şcoli doctorale 

din Alma mater sucevensis. 

Câştigătorii desemnaţi pentru 

anul 2013 pentru rezultate 

deosebite în activitatea de 

cercetare şi pentru implicarea 

în proiecte şi manifestări 

ştiinţifice de înalt nivel, naţio-

nal şi internaţional, sunt :  

Şcoala doctorală de ştiinţe 

socio-umane: 

Dr. Anca-Andreea        Che-

trariu, ştiinţe umaniste, 

domeniul Filologie, condu-

cător de doctorat: prof. univ. 

dr. Muguraş-Albumiţa Con-

stantinescu. 

Drd. Andrei - Alexandru 

Moroşan, ştiinţe socio-eco-

nomice,  domeniul Economie, 

conducător de doctorat: prof. 

univ. dr. Cristian Valentin 

Hapenciuc.  

Şcoala doctorală de ştiinţe 

aplicate şi inginereşti: 

Drd. Daniel - Gabriel 

Chiruţă, domeniul Inginerie 

electronică şi telecomunicaţii, 

teză în Cotutelă cu Université 

de Versailles St. Quentin en 

Yvelines, Franţa, conducător 

de doctorat prof. univ. dr. ing. 

Adrian GRAUR. 

Cu acelaşi prilej festiv au fost 

înmânate de către domnul 

Rector al USV, Prof. 

univ. dr. ing. 

Valentin Popa,  

diplomele de Doctor 

unui număr de 20 de 

persoane, al căror 

titlu a fost validat de 

către Ministrul 

Educaţiei Naţionale. 

Calitatea cercetării 

doctoranzilor din 

USV ne îndreptăţeşte 

să sperăm că şi în 

anii viitori competiţia 

„Doctorandul USV al 

anului” va  fi 

continuată cu rezultate 

de certă valoare. 

 

Conferinţă studenţească  

 

Facultatea de Inginerie 

Alimentară a fost gazda 

Conferinței studențești Multi-

culturalism în Bucovina. 

Etno-alimente.  

La conferință au participat 

studenții facultății, repre-

zentanți ai Uniunii Polo-

nezilor din România, ai 

Comunității poloneze din 

Suceava și membrii ansam-

blului de dansuri Solonczanka 

din Solonețu Nou - Cacica. 

Intervențiile participanților au 

evidențiat armonia interetnică 

din Bucovina, bazată pe 

respectarea și cultivarea valo-

rilor comune, pe cunoașterea 

și promovarea culturii și 

identității fiecărei nationalități 

conlocuitoare. Membrii for-

mației  Solonczanka au pre-

zentat o suită de dansuri 

populare în care frumusețea 

și măiestria dansatorilor au 

fost completate de eleganța și 

strălucirea costumelor. În 

finalul întâlnirii  au fost 

prezentate produse repre-

zenta

tive 

pentr

u   

arta 

culin

ara 

polo

neză, 

iar 

parti

cipa

nții la conferință au avut 

posibilitatea să le deguste și 

să le aprecieze. 
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Alma Mater Sucevensis, 

Ediția a XIV-a 

 

Lansare de carte  

 

În contextul sesiunilor de 

comunicări ştiinţifice „Alma 

Mater Sucevensis”, mani-

festare ajunsă, anul acesta, la 

Ediţia a XIV-a, la secţiunea 

Istorie Contemporană, în 

prezenţa unui public destul de 

numeros, profesori, studenţi, 

doctoranzi ori deja 

doctori în istorie, a 

avut loc lansarea 

lucrării „Pecetea lui 

Stalin - cazul Vasile 

Luca”, semnată de 

profesor univ. dr. 

Gheorghe Onişoru, 

un cercetător neo-

bosit al fondului arhivistic 

documentar ce a aparţinut 

fostei Securităţi a României 

comuniste, volum care a 

apărut anul acesta la Editura 

„Cetatea de Scaun” din 

Târgovişte. 

Lansarea cărţii a venit în ziua 

când s-au împlinit exact 24 de 

ani de când un grup de 

universitari suceveni, în 

frunte cu senatorul, pe atunci, 

profesor univ. dr. Mihai 

Iacobescu, prezent la lansare, 

au pus bazele universităţii 

sucevene, ctitorindu-se încă 

de atunci „Alma Mater 

Sucevensis”. Lector univ. dr. 

Vasile Demciuc, Directorul 

departamentului de Științe 

Umane și Social-Politice, a 

adăugat că lucrarea istoricului 

Onişoru ne introduce în 

culisele istoriei contemporane 

a României care a purtat 

stigmatul sau pecetea lui 

Stalin. În ceea ce-l priveşte pe 

autorul lucrării, acesta a spus 

că lucrarea „Este o carte de 

istorie care acoperă perioada 

de la 1948 la 1968. Cazul 

Vasile Luca a fost un pretext 

pentru a scrie istoria PCR, 

cartea tratând deopotrivă şi 

Mişcarea Sionistă. Am studiat 

mii de pagini de arhivă, 

numai dosarul de anchetă de 

la Securitate a lui Vasile Luca 

numărând 175 de volume.”  

Despre lucrarea istoricului au 

mai vorbit profesor univ. dr. 

Mihai Iacobescu, profesor 

univ. dr. Ştefan Purici, 

prorectorul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” şi profesor 

univ. dr. Dumitru Vitcu. 

 

Vernisaj  

 

Expoziţia „Poezia semnelor” 

organizată de de USV în 

parteneriat cu Asociaţia de 

Artă „Nicolae Tonitza” 

(Tonitza Art Group - TAG) 

reuneşte, într-o intenţie 

conceptuală unitară, lucrări 

din proiectul individual al 

artistului Liviu Șoptelea. 

Expoziția prezintă într-o 

formulă conceptuală unitară o 

serie de lucrări de pictură 

dispuse în grupaje/ instalaţii 

care configurează universul 

creativ al artistului. Conf. 

univ. dr. Sabina Fînaru, care 

şi-a asumat prezentarea 

artistului şi a expoziţiei, a 

precizat că Liviu Şoptelea, 

care este „un pictor de 

excepţie”, „încearcă să 

interpreteze semnele într-o 

manieră post-modernă”, 

realizând un adevărat 

spectacol vizual prin 

succesiunea unor instalaţii 

tematice („Atelierul de 

poezie”, „Poveştile mării”, 

„Paznicul grădinii”, „Roşia 

Montană”...). Remarcând 

faptul că, pe anumite teme, 

artistul „îşi asumă o 

perspectivă subterană” uzând 

expresiv de „linii şi pete 

puternice de culoare”, dr. 

Sabina Fînaru semnalează, pe 

de o parte, lirismul (cu 

asocierea de 

stiluri, în 

care 

„caracterul 

abstract este 

atenuat de 

naturalismu

l tactil”), iar 

pe de altă 

parte „tenta expressionistă” 

(„cu explozia formelor şi 

stridenţa paletei cromatice”). 

Artistul expozant a mulţumit 

la final organizatorilor şi 

tuturor celor care au fost 

alături de el la vernisaj, 

spunând că expoziţia, pe care 

a gândit-o şi a realizat-o 

fragmentar, a fost prezentată 

în această formulă prin 

etalarea lucrărilor şi 

instalaţiilor „în alveole, fie-

care cu tema şi povestea ei”. 
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Serile filmului de artă 

românesc  

 

Cinefilii suceveni s-au 

bucurat de o nouă proiecție de 

film de artă la USV. 

Coproducţia franco-ruso-

română Le Concert, în regia 

lui Radu Mihăileanu, este 

câştigătoare a două premii 

Caesar în 2010 (cel mai bun 

sunet și cea mai bună muzică) 

şi a fost nominalizată la cea 

de-a 68-a ediţie a Globurilor 

de Aur. Filmul a mai câștigat 

în 2010 premiul pentru Cel 

mai bun film din Uniunea 

Europeană la premiile David 

di Donatello 2010 și a fost cel 

mai vizionat film la Paris la 

început de noiembrie 2009. 

 

 

 

Studenții USV și-au ales reprezentanții 

 

Facultatea de Educație Fizică si Sport 

 Nume Prenume Specializarea Anul 

Senat Zubaș Sandu Ioan Educație Fizică și Sport 2 

Consiliul Facultății Zetu Andrei Educație Fizică și Sportivă 2 

Consiliul Facultății Burlică Gheorge Cristin Educație Fizică și Sportivă 2 

Facultatea de Inginerie Alimentară 

 Nume Prenume Specializarea Anul 

Senat Săpunar Andreea Protectia Consumatorului si a 

Mediului 

1 

Consiliul Facultății Anghelache Alexandru Controlul si Expertiza 

Produselor Alimentare 

1 

Consiliul Facultătii Buhnea Vera CEPA 2 

 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 

 Nume Prenume Specializarea Anul 

Senat Rusu Lenuța Inginerie Economică în 

Domeniul Electric, 

Electronic și Energetic 

3 

Consiliul Facultății Onufrei Leea Aurora Calculatoare 2 

Consiliul Facultății Galan Alexandru Sisteme Electrice 1 

Consiliul Facultății Sadovec Șerban Sisteme Electrice 1 

Consiliul Facultății Nica-Mitocariu Ioan Electronică Aplicată 2 

Consiliul Facultății Trofin Codrin Sisteme Electrice 3 

 

Facultatea de Istorie și Geografie 

 Nume Prenume Specializarea Anul 

Senat Stigleț Ionuț Managementul relațiilor 

internaționale și cooperării 

transfrontaliere 

1 

master 

Consiliul Facultății Graur Diana Sofia GIS și Planificare Teritorială 1 

Consiliul Facultății Ropot Ion Relații Internaționale 2 

Consiliul Facultății Danii Aliona Relații Internaționale 2 

Consiliul Facultății Todosi Cristina Relații Internaționale 2 
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Facultatea de Inginerie Mecanica Mecatronica si Management 

 Nume Prenume Specializarea Anul 

Senat Cureleț Adriana Inginerie și Protecția 

Mediului în Industrie 

3 

Consiliul Facultății Ilie Iulian Inginerie Industială 1 

Consiliul Facultății Bejinariu Daniel Mecatronică 2 

Consiliul Facultății Aramă Adrian Tehnologia Construcțiilor de 

Mașini 

1 

 

Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii 

 Nume Prenume Specializarea Anul 

Senat Schipor Maria Română-Franceză 2 

Consiliul Facultății Nichitean Mariana Comunicare și Relații 

Publice 

2 

Consiliul Facultății Ungurian Andreea Student Doctorand în 

Filologie 

 

Consiliul Facultății Andronic Alina Comunicare și Relații 

Publice 

2 

Consiliul Facultății Polocoseriu Diana Teoria și Practica Traducerii 1M 

Consiliul Facultății Daneliuc Nicoleta Ucraineană Română 2 

Consiliul Facultății Ichim 

 

Ilona Comunicare și Relații 

Publice 

1 

 

Facultatea de Silvicultură 

 Nume Prenume Specializarea Anul 

Senat Piersic Ionuț Silvicultură 2 

Consiliul Facultății Rusu Corduneanu Georgiana Silvicultură 3 

Consiliul Facultății Nuțu Adina Silvicultură 3 

Consiliul Facultății Andrici Andreia Silvicultură 3 

 

Facultatea de Stiințe ale Educației 

 Nume Prenume Specializarea Anul 

Senat Bosînceanu Denis Pedagogia Învățământului 2 

Consiliul Facultății Cujbă Adrian Pedagogia Învățământului 1 

Consiliul Facultății Boboc Ioana Pedagogia Învățământului 1 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică 

 Nume Prenume Specializarea Anul 

Senat Prepeliță Tiberiu Drept 3 

Consiliul Facultății Cugut Silviu Economia Comerțului, 

Turismului și Serviciilor 

2 

Consiliul Facultății Șibneschi Denisa Drept 2 

Consiliul Facultății Timofti Silvia Drept 3 

Consiliul Facultății Lelcu Dana Finanțe Bănci 1 

Consiliul Facultății Toma Mădălina Drept 1 

Consiliul Facultății Flutur Ionuț Finanțe Bănci 1 

Consiliul Facultății Luca Andrei Contabilitate și Informatică 

de Gestiune 

2 
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„Proinvent 2014” 

 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din 

Suceava (USV) a câştigat 

marele premiu al juriului, 

patru medalii de aur şi cinci 

diplome de excelenţă în 

cadrul celei de-a XII-a ediții a 

Salonului Internațional al 

Cercetării, Inovării și Inven-

ticii „Proinvent 2014”. 

Această ediție a salonului 

„Proinvent” a avut loc în 

perioada 18-21 martie 2014 la 

Cluj-Napoca. Manifestarea a 

adunat peste 50 de partici-

panți din țară și străinătate, 

USV participând cu 12 

invenții.  

Marele premiu al juriului și 

diploma de excelență pentru 

contribuția remarcabilă în do-

meniul creativ tehnico-

științific au fost acordate 

profesorului univ. dr. ing. 

Dorel Cernomazu. 

Diploma de excelență și 

medalia de aur au fost acor-

date proiectului „Microindi-

catoare pentru sensul de 

rotație a câmpului magnetic 

învârtitor și pentru succe-

siunea fazelor” realizat de 

Dorel Cernomazu, Elena-

Daniela Olariu, Niculina 

Creţu, Mihaela Gugoașă, 

Constantin Ungureanu, Iulian 

Baciu, Ștefan Georgescu, 

Nicolae Sorea, Ilie Prisacariu, 

Mihaela Brândușa Negru şi 

Corneliu Buzduga. 

O altă diplomă de excelență și 

medalie de aur a primit pro-

iectul „Motoare solare liniare 

cu actuatoare cu parafină și 

tub Bourdon”, al cadrelor 

didactice Dorel Cernomazu, 

Leon Mandici, Adrian Graur, 

Ilie Nițan, Mihai Rață, Dan 

Laurențiu Milici, Mariana 

Rodica Milici, Cristina Pro-

dan, Ilie Romaniuc şi Iulian 

Baciu. 

Tot diploma de excelență și 

medalia de aur au primit 

Mihaela Brândușa Negru, Ilie 

Nițan, Ilie Romaniuc, Mihai 

Rață, Dan Laurențiu Milici, 

Mariana Rodica Milici, 

Cristina Prodan, Elena-Dani-

ela Olariu şi Dorel Cerno-

mazu pentru proiectul 

„Instalații pentru modelarea 

unor efecte la ferofluide”. 

Cu diploma de excelență și 

medalia de aur a mai fost pre-

miat proiectul „Sistem pentru 

estimarea riscului de ava-

lanşă” al următorilor: Călin 

Ciufudean, Corneliu Buz-

duga, Abel Torac, Sergiu 

Paţa, Luciean Luncaşu. 

Salonul „Proinvent” se doreş-

te a fi un loc de întâlnire al 

inventatorilor atât cu poten-

ţialii utilizatori, cât şi cu 

publicul larg. Printre univer-

sitățile tehnice participante la 

această ediție au fost Univer-

sitatea Tehnică din Cluj-Na-

poca, Universitatea Poli-

tehnică din Bucureşti, Uni-

versitatea Politehnică din 

Timişoara, Universitatea The-

nică a Moldovei, Univer-

sitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu, Universitatea „Dunărea 

de Jos” din Galaţi, Univer-

sitatea „Babeş-Bolyai” din 

Cluj-Napoca, Universitatea 

din Piteşti şi Universitatea 

Petrol Gaze din Ploieşti. 

  

Témoignages des pays 

francophones  

 

Desfăşurată în cadrul celei 

de-a XVIII-a ediţii a Zilelor 

Francofoniei organizate de 

Colectivul de Franceză din 

cadrul Facultăţii de Litere şi 

Ştiinţe ale Comunicării 

(FLSC) din USV, secţiunea 

Témoignages des pays 

francophones a constituit o 

oportunitate pentru studenţii 

şi absolvenţii USV, precum şi 

pentru studenţii străini care 

urmează cursuri susţinute în 

Departamentul de Limbi şi 

Literaturi Străine, de a-şi 

prezenta experienţele univer-

sitare francofone de dată 

recentă. Derulându-se sub 

egida interculturalităţii, cea 

de-a VI-a ediţie a acestei 

secţiuni a reunit o varietate de 

mărturii ale unor experienţe 

trăite pe continentul european 

şi cel african. Prezentările au 

fost realizate de studenţi aflaţi 

în ciclul de licenţă, care au 

beneficiat în anul 2013 de 

burse Erasmus în universităţi 

franceze (Universitatea „Paul 

Valéry” din Montpellier, 

Universitatea din Rouen şi 

Universitatea Rennes II), 

masteranzi francezi de la 

Universitatea Rennes II care 

studiază în acest an la USV în 

cadrul programului Erasmus, 

studenţi doctoranzi de origine 

ivoriană aflaţi în stagii de 

cercetare la FLSC cu burse 

„Eugen Ionescu”, precum și 

de absolvenţi ai FLSC ale 

căror profesie implică partici-

parea în proiecte francofone. 

 

18 - 21  martie 2014 

 

18 - 21  martie 2014 
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Fabulinus la Festivalul 

Naţional „Serile teatrului 

studenţesc” 

 

Trupa de teatru Fabulinus a 

Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava a parti-

cipat pentru a doua oară con-

secutiv la Festivalul Naţional 

„Serile Teatrului Studențesc”, 

eveniment ce îşi propune să 

„ducă publicul într-o călătorie 

culturală inedită prin interme-

diul unei competiţii între tru-

pe de teatru”. Competiţia s-a 

desfăşurat la sfârșitul lunii 

martie 2014 pe scena Casei de 

Cultură a Studenţilor din Bu-

cureşti. Tema propusă pentru 

acest an – păcatul,  evocă un 

spaţiu în care năravurile şi 

micile imperfecţiuni de carac-

ter nu sunt blamate, ci, din 

contră, acceptate şi recu-

noscute ca făcând parte din 

natura umană. Studenții USV 

au concurat la secțiunea 

amatori cu piesa Drum în jos 

cu înger, după Oleg Bogaiev, 

în regia lui Ion Sapdaru. În 

anul 2013 Fabulinus a adus la 

Suceava două premii impor-

tante: premiul pentru cel mai 

bun spectacol  („Ţara Orbi-

lor”, o adaptare a piesei de 

teatru „Ţara lui Gufi”, a 

dramaturgului Matei Vişniec) 

și premiul pentru cel mai bun 

actor în rol secundar, ce i-a 

revenit lui Alexandru Stan, 

care a jucat rolul 

lui Lulu, bufonul.  

Festivalul „Serile 

teatrului 

studenţesc” este 

primul festival de 

teatru din 

România dedicat 

în întregime 

studenţilor. Ajuns 

la cea de-a XVI-a 

ediţie, festivalul 

reuneşte anual zeci de tineri 

actori ce îşi demonstrează 

măiestria în artele teatrale, 

sute de spectatori pasionaţi de 

lumea teatrului şi un juriu pe 

măsură.  În acest an Fabulinus 

a obținut premiul pentru cea 

cel mai bun spectacol la 

categoria amatori cu piesa 

Drum în jos cu înger, premiul 

pentru cea mai bună actriță în 

rol principal, premiul pentru 

cea mai bună actriță în rol 

secundar și premiul special al 

juriului pentru rolul „Soția” 

din piesa Drum în jos cu 

înger.  

Festivalul Basarabia 

 

Studenţi ai Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava 

(USV), membri ai Grupului 

de Iniţiativă al Românilor 

Basarabeni (GIRB), şi-au 

propus să promoveze câteva 

dintre cele mai renumite 

produse fabricate în Repu-

blica Moldova. În acest sens, 

tinerii au organizat un stand 

de produse la parterul 

corpului E al universităţii, 

invitându-i pe trecători, 

profesori şi studenţi, să 

deguste dulciurile moldove-

neşti. Iniţiativa celor de la 

GIRB se circumscrie celei de-

a VI-a ediţii a Festivalului 

„Basarabia” din 26-30 martie 

2014, festival prilejuit de cea 

de-a 96-a aniversare a Unirii 

Basarabiei cu România, 

sărbătorită pe 27 martie. 

Festivalul a inclus și 

concursul de frumuseţe „Miss 

Basarabia

”, câștigat 

în acest 

an de 

Dumitrița 

Nuca, 

studentă 

la 

Facultatea 

de Științe Economice  și 

Administrație Publică. 

Prin intermediul evenimen-

telor organizate, GIRB a 

readus în actualitate impor-

tanţa istorică a zilei de 27 

martie, a identificat şi mediat 

problemele studenţilor basa-

rabeni de la USV. 

26  martie 2014 

 

26  martie 2014 

 

26  martie 2014 
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L’italiano musicale 

 

Manifestarea a fost organizată 

de Colectivul de Italiană din 

cadrul Facultăţii de Litere şi 

Ştiinţe ale Comunicării 

(FLSC), sub îndrumarea 

lector dr. Ciprian Popa şi s-a 

adresat studenţilor cunos-

cători ai limbii italiene. La 

această întâlnire au participat 

studenţii din anii I, II şi III 

din cadrul specializărilor 

română-italiană şi CRP care 

studiază limba italiană. Acest 

eveniment a avut ca scop 

popularizarea muzicii italiene 

în rândul studenţilor prin 

prezentarea activităţii 

muzicale a unor cântăreţi sau 

formaţii italiene alese de către 

studenţi, precum şi inter-

pretarea unor melodii 

reprezentative. La finalul 

activităţii s-a supus votării 

prezentările grupelor de 

studenţi aparţinând celor trei 

ani de studiu şi s-a stabilit 

grupa câştigătoare. Mani-

festarea s-a încheiat cu 

înmânarea unor premii 

simbolice. 

Masterclass 

 

În fiecare primăvară, institute 

de cercetare și universități din 

întreaga lume invită elevii si 

profesorii lor pentru a 

experimenta prim-planul 

cercetării microcosmosului. 

„Ştiinţa e mai aproape de noi” 

decât ne-am putea aştepta. 

Sub acest motto, grupul 

LHCb-Ro (LHC - Large 

Hadron Collider ) îşi propune 

să participe la conştientizarea 

nevoii de a dezvolta adecvat 

educaţia ştiinţifică în cadrul 

societăţii româneşti. Membrii 

grupului LHCB-Ro participă 

la prezentarea domeniului 

fizicii particulelor elementare 

în discuţii şi seminarii pe 

teme de interes din fizica 

modernă, precum natura 

constituenţilor elementari ai 

materiei, a forţelor funda-

mentale, relaţia între materie 

şi antimaterie, rolul simetriei 

în construcţia explicaţiilor 

ştiinţifice, etc. LHCb 

International Masterclass, 

organizat în premieră și la 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava cu 

sprijinul Institutului de Fizică 

și Inginerie Nucleară „Horia 

Hulubei” - București și 

Centrului European de 

Cercetări Nucleare (CERN) - 

Geneva, oferă elevilor 

posibi¬litatea de a fi, pentru o 

zi, cercetători în fizica 

particulelor analizând date 

reale obținute de Large 

Hadron Collider (LHC) la cel 

mai mare centru de cercetare 

în domeniu pe plan mondial - 

Centrul European de 

Cercetări Nucleare. În acest 

an, aproximativ 10.000 de 

elevi de liceu din 40 de țări 

sunt așteptați la una din cele 

aproximativ 200 de univer-

sități și institute de cercetare 

participante, în scopul de a 

descoperi misterele fizicii 

particulelor. Prelegeri ale 

specialiștilor în domeniu 

oferă o perspectivă asupra 

subiectelor și metodelor de 

cercetare de bază ce vor 

permite cursanților efectuarea 

de măsurători pe date reale 

obținute în experimente de 

fizica particulelor. La finalui 

zilei, participanții se vor 

alătura unei video-conferințe 

internaționale pentru analiza 

rezultatelor obținute și 

implicațiile acestora. 

Acţiunea se adresează elevilor 

de liceu din clasele IX-XII şi 

le permite de-a lungul unei 

zile să ia contact cu mediul de 

cercetare de pe platforma 

Măgurele în apropiere de 

București. Pe durata acestei 

zile, elevii vor avea ocazia să 

audieze cursuri de fizica 

particulelor elementare, să 

viziteze obiective de pe 

platforma Măgurele şi să 

participe la analizarea datelor 

reale achiziţionate în expe-

rimentul de energii înalte 

LHCb. Elevii vor avea 

posibilitatea să discute 

rezultatele obţinute prin con-

ferinţă video cu cercetători de 

la CERN, precum şi cu colegi 

elevi din alte centre ştiintifice 

ce sunt parte în programul 

International Masterclasses.  

Participarea este recunoscută 

prin acordarea de diplome. 

Cele doua sesiuni se vor 

desfășura astfel: 28 martie la 

27  martie 2014 

 

28  martie 2014 
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USV, cu parteneri de la Cern 

(Organizația Europeană pen-

tru Cercetare Nucleară), 

Universitatea Bologna și LPC 

Clermont Ferrand; 3 aprilie la 

Măgurele cu parteneri de la 

Cern, Universitatea Tehnică 

din Dortmund și LPNHE 

Paris. Coordonatorul eveni-

mentului este profesor 

univ.dr. Mihai Dimian, 

Prorector cu activitatea 

științifică. 

 

 

Recital de flaut si pian 

 

Sala Auditorium „Joseph 

Schmidt” din USV a găzduit 

un recital de flaut şi pian 

susţinut de Matei Ioachi-

mescu şi Horia Maxim. Acest 

recital face parte din seria 

recitalurilor de succes din 

Turneul Naţional „Playlist” 

2014.  

Matei Ioachimescu este unul 

dintre cei mai rafinaţi 

muzicieni ai generaţiei sale. A 

studiat flautul la 

celebra “Universität 

für Musik und 

Darstellende Kunst” 

din Viena, pe care a 

absolvit-o cu merite 

deosebite la clasa de 

solistică a renumitei 

profesoare Barbara 

Gisler Haase, şi s-a 

perfecţionat cu celebrii 

profesori Pierre-Yves Artaud, 

Heidi Peter Indermühle şi 

Renate Armin Greiss. A fost 

distins cu titlul de „Magister 

Artium” la Universitatea din 

Viena. Este artist al Fundaţiei 

« Yehudi Menuhin » şi 

laureat al mai multor 

competiţii internaţionale. 

Considerat a fi unul dintre cei 

mai buni pianişti ai generaţiei 

sale, Horia Maxim este un 

muzician a cărui prezenţă 

constanta pe scena sălilor de 

concerte oferă una dintre cele 

mai importante referinţe 

despre talentul său artistic. 

Anvergura staturii sale de 

interpret este sugerată, nu mai 

puţin, de complexitatea 

expresiei muzicale demon-

strate de acesta în abordarea 

unui repertoriu vast şi 

complex, atât ca solist concer-

tist – colaborator, în peste 500 

de concerte, al majorităţii 

orchestrelor simfonice din 

România – cât şi ca partener 

al unor importanţi interpreţi 

români şi străini (ex. Maxim 

Quartet – grup constituit în 

anul 2011) în recitaluri 

cameral susținute pe scene 

din Germania, Franța, Italia, 

Austria, Japonia și, bine-

înțeles, din țară sa de 

origine. 

 

 
 

Conferință națională  

 

Prima ediție a conferinței 

naționale „Atmosfera și 

hidrosfera. Cunoaștere inter-

disciplinară, manifestare, 

evoluție, valorificare, pro-

tecție, importanță” a cuprins 

44 de comunicări științifice 

ale celor 85 de cercetatori 

participanți -  cadre didactice 

universitare, doctoranzi, mas-

teranzi și specialiști în dome-

niul meteorologiei, apelor, 

mediului, medicinei, geogra-

fiei etc., specialiști din mai 

multe instituții: Universitatea 

,,Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea ,,Ale-

xandru Ioan Cuza” din Iași, 

Universitatea ,,Valahia” din 

Târgoviște, Universitatea din 

Oradea, Universitatea de Stat 

din Tiraspol, Universitatea 

,,Babeș-Bolyai” din Cluj-

Napoca, Universitatea din 

Bacău, Universitatea din 

București, I.C.A.S. București, 

C.M.R. Moldova din Iași, 

Agenții județene de Protecție 

a Mediului (Suceava, Iași, 

Ialomița) licee și școli de 

prestigiu din țară. 

Conferința, organizată și 

coordonată de Directorul 

Departamentului de Geo-

grafie din USV, lector univ. 

dr. Dumitru Mihăilă, a 

cuprins o zi de comunicări în 

plen și pe secțiuni și o zi de 

aplicații practice în teren  care 

au vizat următoarele obiec-

tive: S. C. Egger Rădăuți, 

Stațiunea balneoclimatică 

Cacica, Mănăstirile Humor și 

Voroneț, Stațiunea balneo-

28-29 martie 2014 

 

28  martie 2014 

 



 

 
19 / info USV / martie 2014 

climatică Vatra Dornei, 

Complexul balneoclimatic 

,,Procopie și Elisabeta” de la 

Dorna Arini și Muntele 

Rarău. Lucrările conferintei 

vor fi publicate într-un număr 

special al revistei Departa-

mentului de Geografie – 

Georeview, număr dedicat 

conferinței. Organizatorii își 

propun să facă din această 

manifestare una de tradiție la 

nivel național și regional.  

Ecotrophelia  

 

Facultatea de Inginerie 

Alimentară din cadrul 

Universităţii Ştefan cel Mare 

din Suceava, a organizat, sub 

egida Asociaţiei Specialiştilor 

din Industria Alimentară din 

România şi a Asociaţiei 

Platforma Tehnologică „Food 

for Life”, sâmbătă, 29 martie 

2014, competiţia naţională 

ECOTROPHELIA – faza 

locală, deschisă tuturor 

studenţilor înscrişi la 

programele de studii de 

licenţă, masterat şi doctorat, 

competiţie aflată anul acesta 

la cea de a treia ediţie.  

Competiţia Ecotrophelia se 

desfăşoară în cadrul proiec-

tului EcoTroFood finanţat de 

Uniunea Europeană.  Princi-

palul obiectiv al acestui 

proiect este de a descreşte 

radical impactul pe care 

industria alimentară euro-

peană îl exercită asupra 

mediului înconjurător. Pentru 

îndeplinirea acestui obiectiv, 

s-au identificat două căi: 

transmiterea către industrie de 

idei pentru a realiza produse 

noi, ecoinovative, şi 

furnizarea de soluţii 

tehnologice. 

Ecotrophelia are drept scop şi 

formarea de personal pentru 

industria alimentară euro-

peană care să fie bine 

informat şi să gândească 

ecologic. Din acest motiv, 

proiectarea realizată de 

studenţi s-a realizat pe bază 

de consideraţii ecologice, 

cum ar fi:  

- utilizarea de materii prime 

obţinute prin metode de 

producere care vizează 

protejarea mediului încon-

jurător; 

- utilizarea de alimente speci-

fice unei regiuni, care nu sunt 

cultivate pe scară largă; 

- ambalarea bazată pe proiec-

tare ecologică, ambalaj 

realizat din materiale reci-

clabile certificate; 

- prevenirea generării de 

deşeuri, atenuarea poluării 

mediului înconjurător etc. 

Reconsiderarea relaţiilor 

complexe ce apar şi se dez-

voltă între om şi aliment prin 

aducerea în prim plan a 

valorii biologice a produselor 

alimentare preocupă specia-

liştii din domeniul conceperii 

produselor alimentare, de la 

predeterminarea nevoilor 

specifice, obiective şi 

subiective ale consumatorilor 

şi corelarea acestora cu 

valoarea nutritivă a produ-

sului, la stabilirea reţetei 

produsului, selectarea ingredi-

entelor, alegerea şi optimi-

zarea tehnologiei de fabrica-

ţie, proiectarea sistemului 

ambalaj-etichetă, testarea 

produsului, lansarea şi distri-

buţia acestuia. Pentru fiecare 

echipă, competiţia a constat în 

prezentarea unui produs 

alimentar care să îndepli-

nească condiţiile stipulate în 

regulamentul competiţiei. 

În competiţie s-au înscris 11 

echipe de studenţi compuse 

din minim 2 membri care au 

propus fiecare câte un produs 

alimentar eco-inovativ.  

Juriul local a fost compus din 

5 membri, specialişti în 

domeniul industriei alimen-

tare de la diferite firme de 

profil, indicaţi de  Asociaţia 

Specialiştilor din Industria 

Alimentară din România 

filiala Suceava, ca fiind 

persoane competente şi 

independente. 

Competiţia s-a încheiat prin 

desemnarea câştigătorilor, 

astfel: 

 premiul I a fost obţinut de 

echipa formată din studenţii: 

Ovidiu Procopeţ, Daniela 

Larisa Zaharia, Loredana 

Petruneac, Cosmin Botezatu 

pentru produsul „Batog de 

păstrăv cu trufe de pădure”; 

 premiul II a fost obţinut 

de echipa formată din 

studenţii: Ionela Nechifor, 

Simona Ieţcu, Cristian Aurel 

Hatnean pentru produsul 

„Îngheţată multivitamine”; 

29 martie 2014 
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 premiul III a fost obţinut 

de echipa formată din 

studenţii Andrei Cicioc, 

Camelia Doroftei, Ilie 

Doroftei, Ana-Maria Gontariu 

pentru produsul „Brioşe 

Margareta cu quinoa  şi 

amarant”. Alte trei echipe au 

primit din partea juriului 

menţiuni pentru produsele 

alimentare înscrise în 

competiţie. 

Cele trei echipe câştigătoare 

vor reprezenta Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din 

Suceava, Facultatea de 

Inginerie Alimentară, la faza 

naţională a competiţiei care 

va avea loc în luna iunie, la 

Universitatea Sapienţia din 

Miercurea Ciuc.  

Echipa care va ocupa locul I 

la competiţia Ecotrophelia 

România va fi susţinută de 

ASIAR să participe la 

competiţia Ecotrophelia 

Europa 2014, care va avea loc 

în octombrie la Paris.

Medierea: din dialog vin 

soluțiile  

 

Facultatea de Științe 

Economice și Administrație 

Publică, prin Proiectul 

EIRENE - JUST/ 

2012/JCIV/3420,  a 

desfășurat o activitare de 

implementare a informațiilor 

privind procedura de mediere 

ca soluție alternativă în 

soluționarea coflictelor . 

Acțiunea a avut ca 

protagoniști grupul țintă – 

studenții de la specializarea 

Drept – obiectivul lor 

constând în realizarea unor 

chestionare în cadrul spațiilor 

publice (campus studențesc, 

piețe etc),  prin care să se 

constate gradul de cunoaștere 

în societatea civilă, 

a procedurii de 

mediere. Aplicarea 

chestionarelor s-a 

realizat pe un 

eșantion de 100 de 

persoane, fapt care 

a dus la 

următoarele 

concluzii: 

medierea nu este o 

procedură 

cunoscută încă de către 

societatea civilă locală; 

publicitatea și informarea cu 

privire la mediere e minimă; 

societatea civilă nu are încă 

încredere în procedura de 

mediere. În acest sens 

grupul țintă a realizat  o 

informare prin expunere de 

pliante broșuri etc. 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 17/ 20 martie 2014 cu privire la validarea alegerilor studenților reprezentanți în 

Senatul USV. 

 

Hotărârea nr. 18/ 20 martie 2014 cu privire la înființarea programului de conversie profesională 

Tehnologia informației și comunicării (TIC) din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr. 19/ 20 martie 2014 cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor 

desfășurate pentru ocuparea  posturilor didactice scoase la concurs în semestrul I al alnului 

universitar 2013/2014. 

29 martie 2014 
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Hotărârea nr. 20/ 20 martie 2014 privind modificarea cuantumului tarifelor pentru practicare 

vânătoare. 

 

Hotărârea nr. 21/ 20 martie 2014 privind cuantumul minim al taxelor de școlarizare, în valută, 

pentru cetățenii care studiază pe cont propriu în România,  din state care nu sunt membre ale 

Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din 

Confederația Elvețiană. 

 

Hotărârea nr. 22/ 20 martie 2014 cu privire la acordarea titlului de Doctor Honroris Causa 

domnului profesor Jean DELISLE. 

 

Hotărârea nr. 23/ 20 martie 2014 cu privire la acordarea titlului de Doctor Honroris Causa 

domnului profesor univ. dr. ing. Darie PARASCAN 

 

Hotărârea nr. 24/ 20 martie 2014 privind transferul a două locuri bugetate rămase vacante la 

studii universitare de licență în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr. 25/ 20 marti 2014 cu privire la acordul de principiu privind inițierea unui nou 

program de conversie profesională în cadrul Facultății de Științe ale Educației. 

 

Hotărârea nr. 26/ 20 martie 2014 cu privire la acordul de principiu privind inițierea unui nou 

program  de studii de licență în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comuncării.  

 

Hotărârea nr. 27/ 20 martie 2014 cu privire la acordul de principiu privind inițierea unui nou 

program  de studii de  masterat în cadrul Facultății de Științe ale Educației. 

 

Hotărârea nr. 28/20 martie 2014 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

activitatea profesională a studenților (R05) 

 

Hotărârea nr. 29/20 martie 2014 cu privire la aprobarea colaborării între USV și Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca. 

 

Hotărârea nr. 30/ 20 martie 2014 privind stabilirea plafoanelor maxime pe principalele linii 

bugetare.   

 

Hotărârea nr. 31/  20 martie 2014 privind aprobarea cuantumului burselor acordate de facultăți 

în semestrul II al anului universitare 2013-2014. 

 

Hotărârea nr. 32/ 20 martie 2014 privind republicarea Hotărârii Senatului nr. 12 din 6 februarie 

2014 conform modificărilor aprobate în Ședința Senatului din 20.03.2014.  

 

Hotărârea nr. 33/ 20 martie  2014 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului Centru de 

Învățământ la Distanță și Formare Continuă (R17). 

 

Hotărârea nr. 34/ 20 martie 2014 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentuluicadru privind 

examinarea și notarea studenților (R12). 

 

Hotărârea nr. 35/ 20 martie 2014 cu privire la înființarea unor posturi. 

  

Hotărârea nr. 36/ 20 martie 2014 cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea și 

desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor în cadrul Facultății de Litere și Științe ale 

Comuncării.  
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Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 6/ 04 martie 2014 cu privire la contractarea scrisorii de garanție bancară. 

 

Hotărârea nr. 7/ 04 martie 2014 cu privire la numirea coordonatorului Erasmus și Relații 

Internaționale în cadrul Facultății de Inginerie Alimentară. 

 

Hotărârea nr. 8/ 04 martie 2014 cu privire la aprobarea concediului fără plată, pentru domnul 

Gheorghe Florin BÂRLĂ. 

 

Hotărârea nr. 9/ 11 martie 2014 cu privire la aprobarea utilizării unor săli pentru activitățile 

derulate în cadrul proiectului DESIR. 
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