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Cercetătorii de la CERN (Centrul European de 

Cercetări Nucleare, Geneva), Institutul de Fizică şi 

Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” din Bucureşti 

şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

organizează cea de a treia ediţie a manifestării 

”LHCb@InternationalMasterclass”,vineri, 3 

martie, începând cu ora 9.30, la Observatorul 

Astronomic din Suceava. Acest eveniment de 

popularizare a fizicii şi a cercetării ştiinţifice în 

rândul elevilor de liceu are loc în cadrul 

programului de participare a României la CERN 

cu sprijinul ”LHCb Collaboration şi International 

Particle Physics Outreach Group”. 

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 la CERN, de pe 

platforma Măgurele şi de la Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava. Pe durata acestei zile, 

elevii vor avea ocazia să audieze cursuri despre 

particule elementare şi energiile înalte, să participe 

la analiza datelor reale achiziţionate în 

experimentul de energii înalte LHCb, să discute 

rezultatele obţinute prin videoconferinţă cu 

cercetătorii de la CERN, precum şi cu colegii 



acestora din alte centre ştiinţifice (Florenţa, 

Barcelona, Paris, Cincinnati) care sunt parte în 

programul ”LHCb@InternationalMasterclass”.  
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„Dar din dar se face 

rai” 

(01.03.2017) 
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Rubrici 

 

În contextul colaborărilor dintre Facultatea de 

Ştiinţe ale Educaţiei, absolvenţii acesteia şi 

instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţul 

nostru, s-a realizat o activitate cu dublu sens, 

adeverindu-se faptul că dăruirea aduce cu sine 

preţuire şi roade neaşteptate.... 

Astfel, Grădiniţa Nr. 2 Dumbrăveni, structură a 

Grădiniţei „Dumbrava Minunată” Dumbrăveni, a 

dat curs invitaţiei doamnei conferenţiar universitar 

doctor Otilia Clipa de a participa la campania de 

donare de carte pentru copiii români din Diaspora 

– „Dăruieşte poveşti”, campanie organizată de 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 

Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” şi Asociaţia 

Romanian Women in UK, în perioada noiembrie 

2016 - ianuarie 2017. În cadrul acesteia au fost 

donate o serie de cărţi care să ajute copiii 

românilor din străinătate să înveţe şi să descopere 

frumuseţea culturii şi a limbii române. 

Ca dar pentru efortul preşcolarilor din grupa 



mijlocie, coordonată de doamna profesor Guriţă 

Mihaela, campania  „Donează o carte şi schimbă 

viitorul unui copil” ne-a oferit în schimb cărţi în 

limba engleză pentru biblioteca Grădiniţei Nr. 2 şi 

a Şcolii Nr. 2, unde aceasta funcţionează. 

Campania „Donează o carte şi schimbă viitorul 

unui copil”, a cărei finalitate s-a concretizat la 

Suceava, a fost demarată de asociaţiile Romanian 

Women in UK şi Opes Foundation, ambele cu 

sediul în Londra, Marea Britanie, în cooperare cu 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

Această donaţie oferă micilor preşcolari şansa de a 

avea materiale didactice în limba engleză şi 

cadrelor didactice de a se documenta şi de a 

propune un opţional de limbă engleză pentru aceşti 

copii.  
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popularizare a fizicii 

şi cercetării 

ştiinţifice în rândul 

elevilor suceveni, în 

colaborare cu CERN 
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Universități 

Elevi din clasele a IX-a şi a XII-a sunt invitaţi să 

participe la manifestarea, aflată la a treia 

ediţie, ”LHCb@International Masterclass”, la  

Observatorul astronomic din Suceava, se arată într-

un comunicat remis de Biroul de presă al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV). 

Potrivit sursei citate, cercetătorii de la CERN 

(Centrul European de Cercetări Nucleare, Geneva), 

Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia 

http://www.edumanager.ro/


 Hulubei” din Bucureşti şi USV organizează, pe 3 

martie, evenimentul de popularizare a fizicii şi a 

cercetării ştiinţifice în rândul elevilor de liceu, în 

cadrul programului de participare a României la 

CERN, cu sprijinul LHCb Collaboration şi 

International Particle Physics Outreach Group. 

În comunicat se precizează că acţiunea se 

adresează elevilor din ultimele două clase de liceu 

şi le permite acestora ca, de-a lungul unei zile, să 

ia contact cu mediul de cercetare de la CERN, de 

pe platforma Măgurele şi de la USV. 

Pe durata acestei zile, elevii vor avea ocazia să 

audieze cursuri despre particule elementare şi 

energiile înalte, să participe la analiza datelor reale 

achiziţionate în experimentul de energii înalte 

LHCb, să discute rezultatele obţinute prin 

videoconferinţă cu cercetătorii de la CERN, 

precum şi cu colegii acestora din alte centre 

ştiinţifice, precum Florenţa, Barcelona, Paris sau 

Cincinnati, ce sunt parte în programul 

”LHCb@InternationalMasterclass”. 
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Talpalariu 

 

 

 

 

Teatrul Fabulinus 

(USV) revine cu 

spectacolul „Eu. Tu. 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

Ultima oră 

local 

 

Miercuri, 8 martie, Teatrul Fabulinus al 

Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava pune în 

scenă un nou spectacol „EU. TU. APROAPE.” 

(după „Almost. Maine.” de John Cariani), în regia 



Aproape.” 
 

 

lui Ioan Creţescu. 

Evenimentul va avea loc de la ora 19.00, în 

Auditorium „Joseph Schmidt”, preţul unui bilet 

fiind de 5 lei pentru studenţi şi elevi şi 10 lei 

publicul larg. 

Piesa conţine două planuri. Potrivit organizatorilor, 

primul plan este despre societatea noastră, despre 

ce tinde să devină ea, despre big-brother, despre 

faptul că tindem să devenim din persoane doar 

simple numere, societate în care cu toţii devenim 

simple cifre într-o tranzacţie. O societate în care 

rutina de zi cu zi devine lege, o societate în care 

uităm să iubim, să comunicăm. În acest prim plan 

sunt inserate scene din „Almost. Maine.” de John 

Cariani (acesta fiind al doilea plan) prin care eroii, 

asemeni unor copii, reînvaţă să trăiască. 

Mişcare scenică este semnată Victoria Bucun. 

Distribuţie: Mihai Cerneanu, Ana Gubca, Artiom 

Ceban, Lilian-Mihai Nistor, Diana Andrieş, 

Carolina Neagu, Cerasela Ciobanu, Teodora 

Gherasim, Luminiţa Andruh, Artiom Creţ, 

Ludmila Mihai, Mihai Halupneac, Anastasiia 

Toderishena, Oana Clim, Codruţ Brînzei. Lumini - 

Stelian Cuniţchi, sonorizare - Adrian Crăciunescul, 

afiş - Anna Moldovan. 
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Ca urmare a procesului de selecţie organizat de 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, 

prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, prorector al 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), a 

fost ales membru titular al Consorţiului Regional 

de Inovare (CRI) Nord-Est. De asemenea, prof. 

univ. dr. ing. Corneliu Octavian Turcu va ocupa o 

poziţie de membru supleant. 

Totodată, candidatura altor patru universitari 

suceveni a fost acceptată pentru ocuparea poziţiei 

de membru al Comisiei Consultative Academice. 

Este vorba despre prof. univ. dr. Carmen-Eugenia 

Năstase (decan al Facultăţii de Economie şi 

Administraţie Publică), prof. univ. dr. ing. 

Gheorghe Gutt (Facultatea de Inginerie 

Alimentară), prof. univ. dr. ing. Laura Bouriaud 

(Facultatea de Silvicultură) şi conf. univ. dr. 

Costică Roman (Facultatea de Ştiinţe Economice şi 

Administraţie Publică). 

Potrivit USV, „Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Nord-Est va avea un rol decizional cu 

privire la elaborarea, avizarea şi operaţionalizarea 

Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii 

Nord-Est, respectiv a Documentului Cadru pentru 

Strategia de Cercetare şi Inovare Regională prin 

Specializare Inteligentă, precum şi în avizarea 

portofoliului de proiecte care vor primi finanţare 

prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 1 Promovarea 

Transferului Tehnologic”. 
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CSU Suceava are doi 

reprezentanţi la 

Europenele de 

seniori de la Belgrad 
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Aruncătorii de greutate Andrei Gag şi Lenuţa 

Burueană, de la CSU Suceava, vor face parte din 

delegaţia României care la sfârşitul acestei 

săptămâni va participa la Campionatele Europene 

de atletism în sală pentru seniori, de la Belgrad. 

Gag, care vine din postura de vicecampion 

mondial indoor, este unul dintre favoriţii 

concursului masculin, în vreme tânăra sa colegă de 

club, aflată la prima ei competiţie de o asemenea 

anvergură, speră să obţină o clasare cât mai sus. 

„Chiar dacă vine după o accidentare care nu i-a 

permis să se antreneze în ultima vreme la potenţial 

maxim, Andrei îşi propune o clasare pe podium. 

Este în creştere de formă, deţine al patrulea 

rezultat european al anului, aşa că avem încredere 

în capacitatea lui de a aduce o medalie pentru 

România. În ce-o priveşte pe Lenuţa, la doar 20 de 

ani ai săi este încă foarte tânără pentru această 

probă. Este la început de carieră, însă are o marjă 

foarte mare de progres, aşa că o calificare în finala 

de la Europene ar fi un rezultat excelent în acest 

moment”, a declarat Sorin Raţă, directorul 

Clubului Sportiv Universitar din Suceava. 
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Mărțișoare sub 

formă de pixuri 

împărțite de DGA 

Suceava studenților 

de la USV 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

 

 

 

 

 

Local 

 

Specialiştii D.G.A. – Serviciul Teritorial Suceava, 

împreună cu poliţişti din cadrul IPJ Suceava şi 

voluntari, au desfăşurat, miercuri, 1 martie, o 

acţiune de informare şi responsabilizare în vederea 

prevenirii faptelor de corupţie. Au fost distribuite 

peste 700 de pixuri personalizate, calendare şi alte 

materiale de promovare a modalităţilor de sesizare 

privind faptele de corupţie. 

Integritatea, respectarea legii şi deontologia 

profesională sunt valori ce stau la baza oricărei 

societăţi moderne. Spiritul civic trebuie orientat 

către aceste valori şi trebuie să se manifeste în mod 

integrat prin colaborarea între societatea civilă şi 

instituţiile responsabile ale statului de drept. 

Fiecare cetăţean, instituţie, entitate, trebuie să îşi 

asume un rol activ în conştientizarea importanţei 

luptei împotriva oricăror acte de corupţie şi 

respectării deontologiei profesionale. 

Între orele 11.00 – 12.30, poliţiştii din cadrul 

D.G.A. – Serviciul Teritorial Suceava, împreună 

cu poliţişti din cadrul IPJ Suceava şi cu sprijinul 

studenţilor Facultăţii de Drept din cadrul 

Universităţii ,,Ştefan cel Mare” au desfăşurat o 

acţiune de responsabilizare în mijlocul comunităţii 

prin purtarea unor discuţii cu populaţia şi 

înmânarea unor materiale cu conţinut specific. 



 

 

 

Dănuț 

Chidoveț 

 

 

 

 

 

CSU Suceava joacă 

astăzi la Focșani, în 

direct la TVR HD 

 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

 

Sport 

 

Meciul este programat de la ora 17.00 și contează 

pentru etapa XXI-a a Ligii Naționale de handbal 

masculin. 
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Ochrim 

 

 

 

 

SUCEVENII AU 

PRIMIT 

„MĂRŢIŞOARE 

ANTICORUPŢIE” 

 

 

 

 

 

 

www.vivafm.ro 

 

 

 

 

 

Știri locale 

 

Venirea primăverii dă startul unui nou început în 

fiecare an, simbolizând, pe lângă ciclicitatea 

anotimpurilor şi revigorarea unor concepte ce 

trebuie să stea la baza unei societăţi civilizate. 

Între orele 11.00 – 12.30, poliţiştii din cadrul 

D.G.A. – Serviciul Teritorial Suceava, împreună 

cu poliţişti din cadrul IPJ Suceava şi cu sprijinul 

studenţilor Facultăţii de Drept din cadrul 

Universităţii ,,Ştefan cel Mare” au desfăşurat o 

acţiune de responsabilizare în mijlocul comunităţii 

prin purtarea unor discuţii cu populaţia şi 

înmânarea unor materiale cu conţinut specific. 

Cetăţenilor din zona parcului universităţii şi de pe 

strada Universităţii din Suceava le-au fost oferite 

peste 250 de pixuri personalizate cu mesaj 

preventiv şi cu afişarea numărului special Tel 

Verde. De asemenea, au fost oferite peste 300 de 

calendare şi alte articole de promovare a 



modalităţilor de sesizare a faptelor de corupţie. 

 

 

 

D.B. 

 

 

 

Altfel de mărțișoare, 

oferite ieri 

sucevenilor de 

lucrătorii 

anticorupție 

 

 

Crai Nou 

 

 

Actualitate 

Pg.2 

 

Între orele 11.00 – 12.30, poliţiştii din cadrul 

D.G.A. – Serviciul Teritorial Suceava, împreună 

cu poliţişti din cadrul IPJ Suceava şi cu sprijinul 

studenţilor Facultăţii de Drept din cadrul 

Universităţii ,,Ştefan cel Mare” au desfăşurat o 

acţiune de responsabilizare în mijlocul comunităţii 

prin purtarea unor discuţii cu populaţia şi 

înmânarea unor materiale cu conţinut specific. 
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CSU Suceava merge 

la victorie la CSM 

Focșani 

 

 

Crai Nou 
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Partida CSM Focșani – CSU Suceava se va juca 

azi, de la ora 17, și va fi transmisă de TVR HD. 

 

 

 

 

 

 

 

Liceenii iau contact 

cu fizica avansată la 
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Actualitate 

 

Cercetătorii de la CERN (Centrul European de 

Cercetări Nucleare, Geneva), Institutul de Fizică și 

Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” din București 

și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

organizează cea de a treia ediţie a manifestării 

„LHCb@InternationalMasterclass” vineri, 3 

martie, începând cu ora 9.30, la Observatorul 

Astronomic din Suceava. 



Acest eveniment de popularizare a fizicii și a 

cercetării știinţifice în rândul elevilor de liceu are 

loc în cadrul programului de participare a 

României la CERN cu sprijinul ”LHCb 

Collaboration și International Particle Physics 

Outreach Group”.Acţiunea se adresează elevilor de 

liceu din clasele IX-XII și le permite de-a lungul 

unei zile să ia contact cu mediul de cercetare de la 

CERN, de pe platforma Măgurele și de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Pe 

durata acestei zile, elevii vor avea ocazia să 

audieze cursuri despre particule elementare și 

energiile înalte, să participe la analiza datelor reale 

achiziţionate în experimentul de energii înalte 

LHCb, să discute rezultatele obţinute prin 

videoconferinţă cu cercetătorii de la CERN, 

precum și cu colegii acestora din alte centre 

știinţifice (Florenţa, Barcelona, Paris, Cincinnati) 

care sunt parte în programul 

”LHCb@InternationalMasterclass”. 

 

 

 

 

 

 

 

Irina Lițu 

 

 

De Mărțișor, 

polițiștii suceveni au 

desfășurat o acţiune 

de informare şi 

responsabilizare în 

vederea prevenirii 
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Social 

 

Ofițerii D.G.A. – Serviciul Județean Anticorupție 

Suceava, împreună cu poliţişti din cadrul IPJ 

Suceava şi voluntari, au desfăşurat, miercuri, o 

acţiune de informare şi responsabilizare în vederea 

prevenirii faptelor de corupţie, denumită sugestiv 

„Mărțișor Anticorupție”, în cadrul căreia au 

fost distribuite peste 250 de pixuri personalizate, 

calendare şi alte materiale de promovare a 



faptelor de corupţie 

 

modalităţilor de sesizare privind faptele de 

corupţie. 

Astfel, potrivit Poliției Județene Suceava,  între 

orele 11.00 – 12.30, poliţiştii din cadrul D.G.A. – 

Serviciul Județean Anticorupție Suceava, împreună 

cu poliţişti din cadrul IPJ Suceava şi cu sprijinul 

studenţilor Facultăţii de Drept din cadrul 

Universităţii ,,Ştefan cel Mare” au desfăşurat o 

acţiune de responsabilizare  în mijlocul comunităţii 

prin purtarea unor discuţii cu populaţia şi 

înmânarea unor materiale cu conţinut specific. 

„Cetăţenilor din zona parcului universităţii şi de pe 

strada Universităţii din mun. Suceava le-au fost 

oferite peste 250 de pixuri personalizate cu mesaj 

preventiv şi cu afişarea numărului special Tel 

Verde. 0800806806”, precizează sursa citată. 
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Universitari 

suceveni, membri ai 

Consorţiului 

Regional de Inovare 

Nord-Est în urma 

selecţiei organizate 
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Prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava, prof.univ.dr. Mihai Dimian a fost ales 

membru titular al Consorţiului Regional de Inovare 

Nord-Est, iar prof.univ.dr.ing Corneliu Octavian 

Turcu va fi membru supleant al aceluiaşi for în 

urma procesului de selecţie organizat de către 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. 



de Agenţia de 

Dezvoltare 

Regională Nord-Est 

 

Într-un comunicat de presă al USV se precizează 

că şi candidatura altor patru universitari suceveni a 

fost acceptată pentru ocuparea poziţiei de membru 

al Comisiei Consultative Academice, respectiv 

prof.univ.dr. Carmen-Eugenia Năstase, decan al 

Facultăţii de Economie şi Administraţie Publică, 

prof.univ.dr.ing. Gheorghe Gutt  din cadrul 

Facultăţii de Inginerie Alimentară, 

prof.univ.dr.ing. Laura Bouriaud de la Facultatea 

de Silvicultură şi conf.univ.dr. Costică Roman de 

la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie 

Publică. 

„Această structură va avea un rol decizional cu 

privire la elaborarea, avizarea şi operaţionalizarea 

Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii 

Nord-Est, respectiv a Documentului Cadru pentru 

Strategia de Cercetare şi Inovare Regională prin 

Specializare Inteligentă, precum şi în avizarea 

portofoliului de proiecte care vor primi finanţare 

prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 1 

«Promovarea Transferului Tehnologic»”, se 

menţionează în comunicatul de presă al USV. 

 

 

Cu stimă, 

Redactor Iulia Sîrghi 

Consilier al Serviciului de Relații Publice, Comunicare și Imagine 



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 


