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Echipa de handbal a Universităţii Suceava a reuşit aseară să 

câştige 3 puncte foarte importante, pe teren propriu, în faţa unei 

echipe pe care are mari şanse s-o întâlnească şi-n play-out, HC 

Vaslui. În această ultimă etapă din turul Ligii Naţionale, elevii lui 

Adi Chiruţ şi Iulian Andrei s-au impus cu scorul de 32 – 29, la 

capătul unui meci pe care l-au controlat aproape tot timpul. Miza 

punctelor şi-a pus amprenta pe joc încă din startul meciului, 

ambele echipe încercând să-şi impună jocul. După opt minute 

echilibrate, sucevenii s-au apărat foarte bine, ajutaţi şi de 

intervenţiile excelente ale tânărului portar Eduard Duman, şi şi-au 

surprins adversarii, de multe ori pe faza a doua şi contraatac, iar 

după 18 minute conduceau la şase goluri, scor 9 – 3. 

Vasluienii au avut o revenire şi s-au apropiat la 3 goluri, dar 

studenţii, încurajaţi de suporterii veniţi la sală, au reuşit să se 

desprindă din nou, iar la pauză aveau un avantaj de 7 goluri, scor 

17 – 10. Universitatea a continuat spectacolul şi după pauză, iar 

în minutul 40 avea să stabilească şi cea mai mare diferenţă, la 

scorul de 24 – 12. La mijlocul reprizei, sucevenii s-au relaxat 

prematur şi, pe fondul unui joc haotic de ambele părţi, oaspeţii au 

recuperat din handicap, iar în minutul 50 era 26 – 21. 

Universitatea s-a dus din nou la 6 goluri când mai erau 5 minute, 



dar finalul a aparţinut vasluienilor, ce s-au apropiat la doar 3 

goluri, dar mai era doar un minut şi ceva, iar Suceava a gestionat 

bine acest final. 

„Este o victorie de 6 puncte, aşa cum am declarat şi înainte de 

meci. Astăzi am ştiut ce avem de făcut, şi asta s-a văzut în prima 

repriză şi 10 minute din partea a doua. Băieţii au dat tot ce-au 

avut mai bun în teren, dar din păcate s-au relaxat în repriza a doua 

şi Vasluiul a profitat şi s-a apropiat. Cred c-am fost peste ei în 

acest meci, exceptând greşelile din perioada de relaxare. Le 

mulţumesc sportivilor noştri pentru felul în care s-au dăruit şi 

pentru cele 3 puncte câştigate, care cu siguranţă ne vor ajuta mai 

departe”, a explicat antrenorul sucevenilor, Adrian Chiruţ. 

Miercuri, Universitatea va juca în Cupa României, la Timişoara, 

iar duminică, va începe returul, acasă, cu Constanţa.  
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Studenţii Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) şi-au 

sărbătorit bobocii pe valea Nilului, în fascinanta şi enigmatica 

lume a Egiptului Antic. Ediţia 2017 a Balului Bobocilor a fost 

găzduită de Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, spectacolul 

organizat în cinstea celor aflaţi la începutul vieţii studenţeşti 

purtând semnătura Asociaţiei Studenţilor din Universitatea 

Suceava (ASUS) şi a Casei de Cultură a Studenţilor. Evenimentul 

a gravitat în jurul tradiţionalei competiţii a frumuseţii şi tinereţii – 

Miss şi Mister USV - care a adus în luminile rampei nouă perechi 

de studenţi curajoşi şi creativi, calităţi pe care competitorii le-au 

pus în valoare în cadrul probelor pregătite pentru ei. 

Intrarea în scenă a perechilor a lăsat o amprentă frumoasă asupra 



întregului spectacol. În ton cu tema propusă, inspiraţi din 

mitologia egipteană, boboceii au purtat veşminte specifice acelor 

vremuri, tunici albe sau negre, cu accente aurii, accesorizate cu 

brăţări, cercei, eşarfe, unii desculţi, alţii cu sandale. Faraoni şi 

zeiţe au spart gheaţa printr-un dans tematic, după care au făcut 

cunoştinţă cu publicul şi cu juriul, fiecare prezentându-şi 

pasiunile, aptitudinile, dar şi alte calităţi care să îi individualizeze 

de ceilalţi aspiranţi. 

Şi-au disputat titlurile de Miss şi Mister următorii: Diana Onufrei, 

Cristina Plecan, Laura Danea, Bianca Bălănoaei, Camelia 

Găinescu, Ana-Maria Nechifor, Sanda Glandaniuc,  Alexandra 

Oniga, Ana-Maria Covaliu, Alexandru Bazat, Alex Buzilă, 

Cosmin Covrig, Ionuţ Bolohan, Marian Ciocan, Lucian Apopei, 

Cosmin Apostoae, Iulian Gheorghiciuc şi Alexandru Curic. 

 Acrobaţii spectaculoase la Proba de aptitudini 

Proba de aptitudini pregătită pentru cei 18 boboci a adus un plus 

de spectaculozitate comparativ cu ediţiile anterioare ale balului 

USV, dat fiind faptul că boboceii au mizat pe momente bine 

lucrate, atrăgătoare şi variate. Vedete au fost dansurile prezentate 

de câteva perechi, din ecuaţia cărora nu au lipsit numere de 

acrobaţii spectaculoase,mişcări rapide sau salturi ameţitoare. 

Alţi boboci au optat pentru dansuri populare, interpretare vocală, 

scenete sau vals. Mai puţin inspirat s-a dovedit a fi un moment de 

stand-up comedy, prezentat de unul dintre boboci, un monolog 

care a început bine şi s-a terminat prost, cu poante jenante, care 

nu-şi aveau locul în seara balului. 

De fiecare dată folkul şi-a găsit gazdă bună la balurile studenţeşti, 



în acest an prin Trupa „Simbol” de la Colegiul de Artă „Ciprian 

Porumbescu” Suceava, care a fost la înălţime, la fel şi Cosmin 

Mariciuc, de la acelaşi colegiu, o prezenţă constantă al 

spectacolelor puse în scenă de elevii sau studenţii suceveni. 

Ansamblul Artistic „Arcanul USV” a condimentat spectacolul cu 

un moment de dans popular. 

Miss şi Mister Boboc USV 2017 - Sanda Glandaniuc şi Lucian 

Apopei 

Titlurile de Miss şi Mister Boboc USV 2017 au fost adjudecate de 

Sanda Glandaniuc şi Lucian Apopei. Ana-Maria Nechifor şi Ionuţ 

Bolohan s-au clasat pe poziţia a II-a a podiumului, iar Ana-Maria 

Covaliu şi Marian Ciocan au ocupat locul III. 

Miss şi Mister Facebook, cu cele mai multe voturi pe reţeaua de 

socializare, au fost desemnaţi Cristina Plecan şi Alexandru Bazat. 

După premierea câştigătorilor, au întreţinut atmosfera Speak şi 

Libelula. 

 Spectatori puțini și mai mult apatici 

Este de apreciat implicarea organizatorilor, însă nu putem să nu 

remarcăm interesul scăzut de care dau dovadă studenţii când vine 

vorba de balurile Universităţii. Şi în acest an, balul studenţilor a 

avut parte de un public puţin, mai mult amorţit decât entuziast, 

mai mult apatic decât însufleţit.  
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Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava organizează luni, 4 decembrie a.c., de la 

ora 10, în Aula Corpului E, conferinţa cu tema „Concepte 

fundamentale în pedagogie”, susţinută de prof. univ. dr. Sorin 

Cristea, de la Universitatea Bucureşti. 

Potrivit organizatorilor, cu acest prilej vor fi lansate cărţile 

Pedagogie/ Ştiinţele pedagogice/ Ştiinţele educaţiei, 2016; 

Educaţia. Concept şi analiză, 2016; Finalităţile educaţiei, 2016; 

Conţinuturile şi formele generale ale educaţiei, 2017; Sistemul de 

educaţie/ învăţământ, 2017; Instruirea/ Procesul de învăţământ, 

2017; Formele de organizare a instruirii/ procesului de 

învăţământ, 2017, apărute în colecţia Concepte fundamentale în 

pedagogie, la Editura Didactica Publishing House. 

„Domnul Sorin Cristea, Profesor Emerit, Doctor Honoris Causa a 

două universităţi, Secretar de Stat în Ministerul Învăţământului şi 

Ştiinţei  în perioada 1990-1992, este membru marcant al 

comunităţii academice româneşti. A scris peste 120 de articole şi 

35 de cărţi în domeniu, contribuie, de 20 de ani, cu rubrici 

permanente în presa de specialitate (Tribuna 

învăţământului,  Didactica Pro…, Studii Universitatis etc.), este 

coordonatorul unor colecţii de prestigiu și a obţinut premiul 

Academiei Române pentru lucrarea Fundamentele pedagogiei”, 

au arătat organizatorii conferinței. 

Aceștia au menționat că cele şapte cărţi ce vor fi lansate fac parte 

dintr-un proiect mai amplu, ce va cuprinde 17 volume, 

propunându-şi definirea şi analiza conceptelor în cadrul teoriilor 

generale ale domeniului, teoria generală a educaţiei, teoria 

http://www.newsbucovina.ro/


generală a instruirii, teoria generală a curriculumului. 

„Prezența domnului profesor continuă o serie de manifestări ale 

universității sucevene dedicate reflecției asupra problematicii 

educației contemporane, la care sunt invitați să participe membrii 

comunității academice, profesori și consilieri școlari din 

învățământul preuniversitar, reprezentanți ai ISJ, CCD și ai 

sectorului ONG, interesați de arhitectura viitorului nostru comun 

prin educație”, au transmis organizatorii. 
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Studenții suceveni de la Universitatea “Stefan cel Mare” și-au 

desemnat cei mai frumoși și inteligenți “boboci” în cadrul Balului 

Bobocilor, desfășurat pe data de 29 noiembrie, evenimentul având 

loc la Casa de Cultură Suceava. Tema din acest an a fost “Zeii din 

Egipt”, personajele fiind întruchipate de nouă perechi înscrise în 

competiția pentru Miss și Mister USV 2017, și anume Diana 

Onufrei, Cristina Plecan, Laura Danea, Bianca Bălănoaei, 

Camelia Găinescu, Ana-Maria Nechifor, Sanda Glandaniuc, 

Alexandra Oniga, Ana-Maria Covaliu, Alexandru Bazat, Alex 

Buzilă, Cosmin Covrig, Ionuț Bolohan, Marian Ciocan, Lucian 

Apopei, Cosmin Apostoae, Iulian Gheorghiciuc și Alaxandru 

Curic. Organizatorii evenimentului au fost și în acest an 

reprezentanții Asociației Studenților din Universitatea Suceava. 

Spectacolul a debutat cu prezentarea concurenților în costume 

tradiționale de faraoni și zeițe. Ei au trecut de prima probă în pas 

de dans. După dansul tematic, aceștia s-au prezentat, povestind 

publicului și juriului care le sunt calitățile și aspirațiile. 



Evenimentul a continuat cu proba de aptitudini, această probă 

aducând în atenția spectatorilor un evantai de momente artistice. 

In timp ce unii au optat pentru dansuri populare, vals sau scenete, 

alții au prezentat numere de acrobații. 

Invitații de onoare ai Balului Bobocilor de la USV au fost Speak 

șI Libelula, atmosfera fiind însă întreținută și de Trupa “Simbol”, 

de la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”, precum și de 

Ansamblul Artistic “Arcanul USV”. Titlurile de Miss și Mister 

Boboc USV 2017 au fost câștigate de proaspeții studenți suceveni 

Sanda Glandaniuc și Lucian Apopei. Ana-Maria Nechifor și Ionuț 

Bolohan s-au clasat pe poziția a II-a, iar Ana-Maria Covaliu și 

Marian Ciocan au obținut premiul al III-lea. Cristina Plecan și 

Alexandru Bazat au primit cele mai multe voturi pe rețeaua de 

socializare Facebook, fiind desemnați Miss și Mister Facebook.  
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Elevi și studenți suceveni au fost premiați la cea de-a XV-a ediție 

a Salonului Naţional de Inventică şi Creaţie Ştiinţifică pentru 

Tineret, ce a avut loc în perioada 22 – 26 noiembrie 2017, la 

RomExpo București. 

La competiția organizată de Ministerul Tineretului și Sportului 

din România au participat la faza finală, în urma preselecției, 

elevi și studenți cu peste 35 de lucrări, împărțite pe trei secțiuni: 

Tehnologii ale viitorului, Tehnologia informației și Științe 

aplicate. 

Potrivit unui comunicat al USV, studenții suceveni au obținut 

premiul I la secţiunea Ştiinţe aplicate cu lucrarea  „Micropompă 



electromecanică de vid și presiune” (autori: Dumitru Cernușcă, 

Mihaela Poienar, Sergiu Dan Pața, Bogdan Breabăn, coordonator 

prof. dr. ing. L. Dan Milici) și o mențiune la secțiunea Tehnologia 

informației cu lucrarea „Sistem de învățare interactivă” (autori: 

Dumitru Andronic, Verginica Magdalena Bălan, coordonator 

conf. dr. ing. Călin Ciufudean). 

De asemenea, în cadrul Salonului au fost premiate și lucrări ale 

elevilor suceveni. 

Astfel, premiul III la secţiunea Ştiinţe aplicate a fost obținut 

pentru lucrarea „Project Calypso” realizată de Andrei Ventuneac 

şi Ștefan Șovea de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, 

îndrumător prof. Victor Șutac, iar o mențiune a fost acordată în 

cadrul secţiunii Tehnologii ale viitorului pentru proiectul „Smart 

Shoes” (Pantofi inteligenți) realizat de Andrei Gheorghiță 

Aiuresei şi Iustin Ciprian Paiu de la Colegiului Tehnic de 

Industrie Alimentară Suceava, îndrumători prof. Olivia Macovei 

și prof. Ionuț Romanu. 

„Juriul din acest an (format din reprezentanți ai OSIM și jurnaliști 

de știință) a fost surprins de numărul mare de proiecte ale tinerilor 

și de complexitatea acestora. Participanții acestei ediții au dat 

dovadă de multă imaginație și implicare în rezolvarea unor 

probleme complexe ce preocupă, în această perioadă, societatea”, 

a declarat, la final, Secretarul de Stat pentru Tineret, Gabriela 

Podașcă. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava implementează un 

proiect cu fonduri europene în valoare de peste 9,3 milioane de 



 diabetul de tip 2, la 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava 

 

lei, prin care va fi dezvoltat primul laborator de biologie 

moleculară și metagenomică din Moldova. Proiectul de cercetare 

are în vedere diabetul de tip 2, iar prin intermediul cercetării se 

dorește obţinerea unui produs probiotic care să fie utilizat în 

prevenirea şi controlul acestui tip de diabet. 

Prorectorul USV responsabil cu activitatea ştiinţifică, 

prof.univ.dr.ing. Mihai Dimian, a declarat, luni, în cadrul unei 

conferințe de presă, că Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

derulează din luna septembrie a anului trecut proiectul „Analiza 

interrelației dintre microbiotica intestinală și gazdă cu aplicații în 

prevenția și controlul diabetului de tip 2” (microDIAB), acesta 

fiind co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 

Prof.univ.dr.ing. Mihai Dimian a menționat că proiectul este unic 

în peisajul românesc în ceea ce privește bolnavii de diabet de tip 2 

și că speră că peste trei ani când se va finaliza, cât mai multe 

persoane cu diabet vor putea beneficia de rezultatele cercetării. 

La rândul său, directorul proiectului, prof. univ. dr. Mihai 

Covașă, fost director de cercetare la Institutul de Cercetare din 

Paris, Franța, cu o bogată experiență în domeniul medical și care 

a predat în universități din Marea Britanie și Statele Unite, a 

arătat că investiția este menită să contribuie la dezvoltarea unui 

nou Laborator de biologie moleculară și metagenomică (analiza 

cantitativă și calitativă a bacteriilor intestinale), susținerea unui 

număr de 6 noi cercetători în cadrul USV, publicarea a 2 cereri de 

brevete și a 11 articole științifice, dezvoltarea a 6 parteneriate și 

depunerea a 4 propuneri de proiecte pentru Competiția Orizont 

2020. 



„Scopul nostru a fost să dezvoltăm baza de cercetare la 

Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană și aceasta se 

realizează prin înființarea unui Laborator de biologie moleculară 

și metagenomică. Acest laborator ne va ajuta în secvențierea 

genelor bacteriene care sunt implicate în prevenirea și, sperăm, 

controlul diabetului de tip 2 la pacienții din zona noastră”, a 

spus  prof. univ. dr. Mihai Covașă. 

El a arătat că printre obiectivele ştiinţifice principale ale 

proiectului se numără determinarea profilului microbiotei 

(bacteriilor) intestinale ale pacienților cu diabet tip 2 folosind 

tehnicile moderne și inovatoare de metagenomică cantitativă, cu 

precădere ale bolnavilor din zona Sucevei. 

De asemenea, Covașă a spus că unul dintre cele mai importante 

obiective reprezintă testarea de microorganisme probiotice 

specifice în prevenirea și controlul diabetului de tip 2, folosind 

studii clinice dublu-orb, randomizate, controlate cu placebo. 

Universitarul sucevean a menționat că testarea probioticelor se 

realizează fie pe prediabetici, fie pe diabetici, iar aceste 

suplimente se realizează în colaborare cu compania de probiotice 

din Danemarca Chr. Hansen, unul dintre cei mai mari producători 

de tulpini bacteriene din lume. 

Ulterior, după administrarea probioticelor, vor fi investigate 

mecanismele fiziologice, metabolice, celulare și moleculare prin 

care probioticele acționează pentru a preveni și ameliora diabetul 

de tip 2 și se va elabora protocolul și un prototip de produs 

probiotic (alimentar sau capsule) care va fi utilizat în prevenirea 

și controlul diabetului de tip 2. 



Totodată, va fi dezvoltat şi elaborat un protocol clinic pentru 

transplant de microbiotă intestinală (FMT) în gestionarea / 

controlul diabetului de tip 2. 

„În final, intenția este de a  dezvolta un protocol de obținere a 

unui produs care să conțină aceste tulpini bacteriene, în 

tratamentul diabeticilor de tip 2, prin metoda de transfer a 

materiei fecale”, a arătat prof. univ. dr. Mihai Covașă. 

Prorectorul USV, prof.univ.dr.ing. Mihai Dimian, a adăugat 

faptul că probioticele sunt suplimente alimentare și pentru 

testarea acestora nu este nevoie de obținerea unor aprobări 

speciale, precum la medicamente. 

„În analiza legislației românești și europene în domeniu, aceste 

suplimente alimentare nu fac obiectul unor aprobări speciale sau a 

unor limitări. Parteneriatul cu Chr. Hansen ne asigură că ceea ce 

vom folosi reprezintă într-adevăr produse de calitate. Faptul că o 

firmă atât de mare a intrat în parteneriat cu noi pentru acest 

proiect cred că arată seriozitatea proiectului și oarecum unicitatea 

lui, nu numai în România, ci și în Europa de Est”, a mai spus 

Dimian. 

El a arătat că au fost recrutați 745 de pacienți cu diabet de tip 2, 

care au participat la procesul de informare și au fost înregistrați în 

evidența proiectului. 

De asemenea, conform directorul proiectului, prof. univ. dr. 

Mihai Covașă, până în prezent s-au alocat spații necesare derulării 

primei etape a proiectului care au fost dotate parțial cu mobilier și 

echipamente existente în universitate, dar au fost analizate și 

laboratoare de Metagenomică/Biologie Moleculară dezvoltate 



recent în Iași, Cluj și Timișoara după care s-au elaborat strategii 

de contractare și caiete de sarcini pentru achizițiile planificate în 

cadrul proiectului. 

Mai mult, în cadrul echipei de implementare a proiectului au fost 

angajate mai multe persoane, un cercetător științific, un tehnician 

și doi laboranți, iar studenții de la programul de studii „Nutriție și 

dietetică” au fost implicați în diferite etape din cadrul proiectului. 
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Ultima oră 

local 

 

Joi, 7 decembrie, pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt”, vor 

performa Laur Hreniuc și Marina Suruceanu într-un extraordinar 

recital de pian la patru mâini. Evenimentul va începe de la ora 

19.00Prețul unui bilet este de 5 lei pentru studenți, elevi și 

pensionari și se pot achiziționa de la sediul Casei de Cultură a 

Studenților. Prețul unui bilet întreg este de 10 lei și se pot 

comanda și on-line de pe ccs-sv.ro; biletesuceava.ro. 
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Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava organizează luni, 4 decembrie 2017, ora 

10, în Aula Corpului E, la conferinţa cu tema Concepte 

fundamentale în pedagogie, susţinută de prof. univ. dr. Sorin 

Cristea, de la Universitatea Bucureşti. 

Cu acest prilej vor fi lansate cărţile: 1) Pedagogie/ Ştiinţele 

pedagogice/ Ştiinţele educaţiei, 2016; 2) Educaţia. Concept şi 

analiză, 2016; 3) Finalităţile educaţiei, 2016; 4) Conţinuturile şi 

http://www.suceavalive.ro/


formele generale ale educaţiei, 2017; 5) Sistemul de educaţie/ 

învăţământ, 2017; 6) Instruirea/ Procesul de învăţământ, 2017;7) 

Formele de organizare a instruirii/ procesului de învăţământ, 

2017, apărute în colecţia Concepte fundamentale în pedagogie,la 

Editura Didactica Publishing House. 

Sorin Cristea, Profesor Emerit, Doctor Honoris Causa a două 

universităţi, Secretar de Stat în Ministerul Învăţământului şi 

Ştiinţei  în perioada 1990-1992, este membru marcant al 

comunităţii academice româneşti. A scris peste 120 de articole şi 

35 de cărţi în domeniu, contribuie, de 20 de ani, cu rubrici 

permanente în presa de specialitate (Tribuna 

învăţământului,  Didactica Pro…, Studii Universitatis etc.), este 

coordonatorul unor colecţii de prestigiu și a obţinut premiul 

Academiei Române pentru lucrarea Fundamentele pedagogiei.  

Cele şapte cărţi care vor fi lansate fac parte dintr-un proiect mai 

amplu, ce va cuprinde 17 volume, propunându-şi definirea şi 

analiza conceptelor în cadrul teoriilor generale ale domeniului, 

teoria generală a educaţiei, teoria generală a instruirii, teoria 

generală a curriculumului. 

Prezența domnului profesor continuă o serie de manifestări ale 

universității sucevene dedicate reflecției asupra problematicii 

educației contemporane, la care sunt invitați să participe membrii 

comunității academice, profesori și consilieri școlari din 

învățământul preuniversitar, reprezentanți ai ISJ, CCD și ai 

sectorului ONG. 
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