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Comuna Voroneţ a găzduit, în perioada 4-9 

februarie, Tabăra Naţională de Fizică, Astronomie 

şi Astrofizică „Marin Dacian Bica”, eveniment la 

care au participat peste 250 de elevi din ţară, dintre 

care 12 olimpici internaţionali, medaliaţi la 

olimpiadele internaţionale de profil, universitari, 

profesori, oameni de înaltă ţinută ştiinţifică. 

Aceştia din urmă au susţinut seminarii şi cursuri în 

cadrul taberei şi au evaluat lucrările elevilor de la 

cele două concursuri organizate (cel de fizică şi cel 

de astronomie şi astrofizică).  

În cadrul taberei s-au organizat cursuri de 

astronomie şi astrofizică atât pentru iniţiere, cât şi 

pentru performanţă, precum şi seri de observaţii 

astronomice cu ajutorul telescoapelor şi lunetelor, 

astfel încât să fie menţinute la acelaşi nivel 

rezultatele obţinute de elevii români la olimpiadele 

internaţionale de fizică, astronomie şi astrofizică. 

De regulă, tabăra se desfăşoară în preajma 

olimpiadei judeţene de fizică şi a olimpiadei 

judeţene de astronomie şi astrofizică şi este bine-

venită pentru pregătirea elevilor prin rezolvări de 

probleme cu grad mare de dificultate, precum şi 

prin realizarea unor lucrări de laborator la 



 

 

 

 

 

 

disciplina fizică.  

Din partea USV Suceava au participat prorector 

prof. univ. dr. Mihai Dimian, conf. univ. dr. Dan 

Milici şi lect. univ. dr. Cristian Pârghie, director al 

Observatorului Astronomic. Din partea Societăţii 

Ştiinţifice „Cygnus” - centru UNESCO, care a fost 

organizator al taberei, a participat preşedintele 

Victor Şutac. 
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USV a solicitat 

Ministerului 

Educației finanțarea 

unui cămin cu 900 

de locuri  

(20.02.2017) 
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Administrație 

 

USV a solicitat Ministerului Educației finanțarea 

unui cămin cu 900 de locuri de cazare. Cele 1.100 

de locuri pe care le pune USV la dispoziția 

studenților în prezent în căminele proprii reușesc 

să asigure cazarea a mai puțin de jumătate din 

studenții care depun anual solicitări în acest sens. 

Ministerul Educației a anunțat că dorește să 

construiască în acest an, prin intermediul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și al 

Administrației Publice 30 de cămine studențești 

noi. Atunci când a fost întocmită lista de priorități 

pentru repartizarea celor 30 de cămine studențești 

către universitățile din România, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” a solicitat Ministerului Educației 

finanțarea unui cămin cu 900 de locuri, în 

contextul în care anual un număr foarte mare de 

cereri de cazare din partea studenților suceveni nu 

pot fi onorate din lipsă de locuri în căminele pe 



care USV le deține sau le are în administrare 

momentan. 

     Universitatea „Ștefan cel Mare” a încercat în 

ultimii ani să preia mai multe clădiri din 

municipiu, astfel încât să poată oferi mai multe 

locuri de cazare și să nu mai fie nevoită să refuze 

mii de cereri anual. Astfel, USV a preluat câteva 

cămine ale liceelor din municipiu și a încercat să 

cumpere clădiri pe care să le transforme ulterior în 

spații de cazare pentru studenții suceveni. Cele 

1.100 de locuri de cazare pe care le pune USV la 

dispoziția studenților în prezent în căminele proprii 

reușesc să asigure cazarea a mai puțin de jumătate 

din studenții care depun anual solicitări în acest 

sens  
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