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Săptămâna viitoare, în perioada 4-7 mai, municipiul Suceava, 

mai exact Universitatea „Ştefan cel Mare”, va fi în premieră 

gazda turneului final al Campionatului Naţional Universitar de 

handbal masculin. Universitatea a mai găzduit un astfel de turneu 

final acum câţiva ani, dar în competiţia rezervată fetelor, atunci 

când nu a avut o echipă care s-o reprezinte. 

La această ultimă fază a universitarelor s-au calificat opt echipe, 

astfel că pe lângă gazdele de la Universitatea Suceava vor mai fi 

prezente alte şapte echipe din şase centre universitare din ţară: 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Universitatea 

„Transilvania” din Braşov, Universitatea din Craiova, 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, UMF „Carol 

Davila” Bucureşti, Academia de Studii Economice Bucureşti şi 

Universitatea din Piteşti. Cele opt echipe vor fi împărţite în două 

grupe şi vor juca fiecare cu fiecare în prima fază, o grupă la sala 

Liceului cu Program Sportiv Suceava şi una la sala de sport a 

Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” Suceava. Universitarii suceveni 

au şanse mari la o medalie şi vor lupta pentru cea de aur, şi asta 

deoarece aproape toţi componenţii echipei ce evoluează în Liga 

Naţională sunt studenţi, excepţie făcând cei doi jucători sârbi şi 

portarul Drăghici. 
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Primul și singurul cosmonaut român, Dumitru Prunariu, este 

așteptat să participe la Suceava, la începutul lunii mai, la un 

eveniment organizat în premieră de Universitatea „Ștefan cel 

Mare”, pentru a sărbători absolvenții promoţiei 2017. 

Toţi absolvenții studiilor de licenţă şi masterat ai Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava vor lua parte la un eveniment 

deosebit, organizat pentru prima dată de către instituția de 

învățământ superior. 

Dacă până anul trecut fiecare specializare sau facultate din cadrul 

universității sucevene organiza un curs festiv prin care să 

evidențieze rezultatele din timpul studiilor, în acest an 

conducerea USV a preluat modelul altor universităţi din ţară și 

organizează un triplu eveniment. 

Prof. univ. dr. Ştefan Purici, prorector cu imaginea universităţii, 

relaţii internaţionale şi dezvoltare europeană, a declarat pentru 

News Bucovina că în data de 8 mai va avea loc Marşul 

absolvenţilor USV, urmat de o festivitate de absolvire și un 

concert al trupelor Univercity și Voltaj. 
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www.newsbucovina.ro Evenimente Mare”, pentru a sărbători absolvenții promoţiei 2017. 

Toţi absolvenții studiilor de licenţă şi masterat ai Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava vor lua parte la un eveniment 

deosebit, organizat pentru prima dată de către instituția de 

învățământ superior. 

Dacă până anul trecut fiecare specializare sau facultate din cadrul 

universității sucevene organiza un curs festiv prin care să 

evidențieze rezultatele din timpul studiilor, în acest an 

conducerea USV a preluat modelul altor universităţi din ţară și 

organizează un triplu eveniment. 

Prof. univ. dr. Ştefan Purici, prorector cu imaginea universităţii, 

relaţii internaţionale şi dezvoltare europeană, a declarat pentru 

News Bucovina că în data de 8 mai va avea loc Marşul 

absolvenţilor USV, urmat de o festivitate de absolvire și un 

concert al trupelor Univercity și Voltaj. 

Marşul absolvenţilor USV se va desfășura pe traseul Universitate 

– esplanada Casei de Cultură, după care se va organiza 

festivitatea de absolvire, la care vor lua parte oficialități locale, 

profesori, părinți și prieteni, dar și Dumitru Prunariu, primul și 

singurul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. 
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Fotograful Răzvan Voiculescu lansează joi, 27 aprilie, ora 16.00, 

la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în aula din 

corpul E, albumul de fotografie și filmul „DOR de ROST”, la 

împlinirea a doi ani de la prima parte a aceluiași proiect, „ROST 

http://www.newsbucovina.ro/


 

 

– esențe, gusturi și stări românești”. 

Evenimentul va include o proiecție de fotografie și vizionarea 

filmului „DOR de ROST”. 

Acest nou album conține 320 de pagini, cu ipostaze 

impresionante ale rostului, o „colecție de căutări”: meşteşuguri, 

obiceiuri, momente, poveşti de viaţă. Albumul este însoțit de o 

hartă artizanală a ceea ce artistul fotograf a identificat ca fiind 

„Păstrători de Rost” și de un DVD cu scurtmetraj, produs de Ana 

Maria Pîrvan, Răzvan Voiculescu și Răzvan Sima. 
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Săptămâna viitoare, în perioada 4-7 mai, municipiul Suceava, 

mai exact Universitatea „Ştefan cel Mare”, va fi în premieră 

gazda turneului final al Campionatului Naţional Universitar de 

handbal masculin. Universitatea a mai găzduit un astfel de turneu 

final acum câţiva ani, dar în competiţia rezervată fetelor, atunci 

când nu a avut o echipă care s-o reprezinte. 

La această ultimă fază a universitarelor s-au calificat opt echipe, 

astfel că pe lângă gazdele de la Universitatea Suceava vor mai fi 

prezente alte şapte echipe din şase centre universitare din ţară: 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Universitatea 

„Transilvania” din Braşov, Universitatea din Craiova, 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, UMF „Carol 

Davila” Bucureşti, Academia de Studii Economice Bucureşti şi 

Universitatea din Piteşti. Cele opt echipe vor fi împărţite în două 

grupe şi vor juca fiecare cu fiecare în prima fază, o grupă la sala 

Liceului cu Program Sportiv Suceava şi una la sala de sport a 



Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” Suceava. Universitarii suceveni 

au şanse mari la o medalie şi vor lupta pentru cea de aur, şi asta 

deoarece aproape toţi componenţii echipei ce evoluează în Liga 

Naţională sunt studenţi, excepţie făcând cei doi jucători sârbi şi 

portarul Drăghici. 
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Fotograful Răzvan Voiculescu lansează joi, 27 aprilie, ora 16.00, 

la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în aula din 

corpul E, albumul de fotografie și filmul „DOR de ROST”, la 

împlinirea a doi ani de la prima parte a aceluiași proiect, „ROST 

– esențe, gusturi și stări românești”. 

Evenimentul va include o proiecție de fotografie și vizionarea 

filmului „DOR de ROST”. 

„Am început prin a căuta Rostul românesc. I-am aflat pe 

păstrătorii lui. Şi cunoscându-i pe ei, am început să mă recunosc 

pe mine. Câteodată într-o vorbă pe care mi-au spus-o, altădată 

într-un gest, de multe ori chiar şi într-o tăcere. Şi nu de puţine ori 

într-un blid aburind.”, a spus Răzvan Voiculescu. 
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Ca urmare a concursului de selecţie a membrilor pentru 

Organismele Consultative ale Ministerului Cercetării şi Inovării 

(MCI), USV are reprezentanţi în toate cele 4 consilii naţionale în 

domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării. 

Astfel, prof.univ.dr. Mihai DIMIAN face parte din cadrul 

Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice – 21 membri (9 

http://www.vivafm.ro/
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reprezentând universităţi). CNCS este un organism consultativ al 

MCI, ale cărui principale atribuţii sunt: stabilirea standardelor, 

criteriilor şi indicatorilor de calitate pentru cercetarea ştiinţifică, 

auditarea periodică a cercetării ştiinţifice universitare şi 

evaluarea calităţii cercetării studiilor universitare de doctorat. 

Prof.univ.dr.ing. Gheorghe GUTT va lucra în Consiliul Naţional 

pentru Transfer Tehnologic şi Inovare – 19 membri (3 

reprezentând universităţi). CNTTI răspunde, printre altele, de 

monitorizarea implementării componentelor de specializare 

inteligentă din cadrul Strategiei Naţionale de Cercetare, 

Dezvoltare şi Inovare 2014-2020, identificarea şi promovarea 

instrumentelor pentru susţinerea aplicării rezultatelor de 

cercetare-dezvoltare în economie şi susţinerea politicilor de 

inovare şi transfer tehnologic, de antreprenoriat şi de sprijin a 

parteneriatelor pentru aplicarea invenţiilor în economie.  

Prof.univ.dr.ing. Laura BOURIAUD este membru în Consiliul 

Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării 

Tehnologice şi Inovării – 19 membri (10 reprezentând 

universităţi). CNECSDTI se va ocupa de monitorizarea aplicării 

şi respectării dispoziţiilor legale cu privire la normele de etică şi 

deontologie în cercetare, analiza cazurilor referitoare la 

încălcarea normelor de bună conduită, reglementarea procesului 

de evaluare a plagiatelor, pe baza experienţelor şi a cazuisticii 

etc. 

Prof.univ.dr.ing. Coneliu-Octavian TURCU face parte din 

Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare – 37 

de membri (11 reprezentând universităţi). CCCDI are misiunea 

de a asigura, la nivel naţional, suportul ştiinţific specializat în 



elaborarea politicilor şi a strategiilor în domeniul cercetării, 

dezvoltării şi inovării şi de a sprijini MCI în coordonarea, 

evaluarea şi monitorizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din 

România. 

De remarcat este faptul că numai alte două universităţi 

(Universitatea Politehnică din Bucureşti şi Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galaţi) mai au reprezentanţi în toate cele 

patru structuri. 
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Educație 

 

4 universitari suceveni au fost selectați în cele 4 consilii 

naţionale în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării ale 

Ministerului Cercetării. Numai alte două universităţi mai au 

reprezentanţi în toate cele patru structuri. 

Ca urmare a concursului de selecţie a membrilor pentru 

Organismele Consultative ale Ministerului Cercetării şi Inovării 

(MCI), USV are reprezentanţi în toate cele 4 consilii naţionale în 

domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării. Este vorba despre: 

Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN, prof.univ.dr.ing. Gheorghe GUTT, 

prof.univ.dr.ing. Laura BOURIAUD și prof.univ.dr.ing. Coneliu-

Octavian TURCU. 
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