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Joi, 18 ianuarie, Teatrul studențesc Fabulinus aduce pe scena 

Auditoriumului ”Joseph Schmidt” al Universității din Suceava 

premierea piesei „Pisica verde”, de Elise Wilk, în regia lui 

Cosmin Panaite. 

Spectacolul este programat de la ora 19.00, iar intrarea se face pe 

bază de invitații, care se pot procura, în mod gratuit, de la sediul 

Casei de Cultură a Studenților (str. Zorilor nr. 6, lângă Auto 

Albina). 

Distribuția spectacolului: Teona Stavarachi, Lilian-Mihai Nistor, 

Carolina Neagu, Artiom Creț, Luminița Andruh, Ludmila Mihai, 

Felicia Malai, Bianca Avram. 

Spectacolul Teatrului studențesc Fabulinus, în care actorii se 

adresează direct publicului, narează povestea unor tineri care 

împărtășesc o experiență majoră, care le va schimba viața pentru 

totdeauna, o poveste despre evadarea din cotidian în realități 

paralele. 

Cosmin Panaite este actor al Teatrului Municipal „Matei 

Vișniec” Suceava, fiind regizorul și coordonatorul acestui 

proiect realizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” și Casa de 



Cultură a Studenților Suceava. 

Alte informații se pot obține la numărul de telefon 

0752.092.606.  

 

 

 

 

Dănuț 

Chidoveț 

 

 

 

 

CSU Suceava va disputa 

cinci meciuri amicale în 

luna ianuarie 

 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

 

Pg.11 

 

CSU Suceava și-a fixat cinci meciuri de verificare până pe 1 

februarie, când se va relua Liga Zimbrilor la handbal masculin. 

Astfel, săptămâna viitoare, echipa antrenată de Adrian Chiruț și 

Iulian Andrei se va deplasa în Ardeal pentru doua jocuri amicale 

în compania formațiilor Potaissa Turda și „U” Cluj, programate 

marți, de la ora 16.00, respectiv miercuri, de la ora 12.00. 

Vineri, 19 ianuarie, echipa suceveana își va testa forțele, în 

deplasare, cu liderul Seriei A a Diviziei A, Știința Bacău, pentru 

ca miercuri, 24 ianuarie, sa se deplaseze la București, pentru o 

„dubla” amicala în compania Stelei. 

Universitarii se afla în cea mai grea perioada a pregătirilor de 

iarna, Adi Chiruț programând în aceasta săptămâna câte două 

antrenamente pe zi. Alin Petrea este singurul jucător care nu se 

pregătește cot la cot cu colegii săi, centrul sucevean având 

nevoie, potrivit medicilor, de o săptămâna în plus de repaus. „În 

aceste amicale, ne-am propus sa ne îmbunătățim jocul, să-l 

aducem la un nivel cat mai ridicat, care sa ne permită sa adunam 

cat mai multe puncte odată cu reluarea campionatului. Ne 

așteaptă o parte a doua a sezonului regulat foarte grea, mult mai 

grea ca prima, ținând cont ca vom întâlni în deplasare patru 

dintre cele cinci contracandidate ale noastre în lupta din play-

out”, a precizat antrenorul Adrian Chiruț. 



 

 

 

________ 

 

 

 

CSU Suceava va disputa 

cinci meciuri amicale în 

luna ianuarie 

 

 

 

www.gazetasv.ro 

 

 

Handbal 

 

IDEM 

 

 

 

N.B. 

 

 

 

 

Ziua Culturii Naționale la 

USV 

 

 

Crai NOU 

 

 

Pg.3 

 

La Universitatea „Ștefan cel Mare” se va sărbători Ziua Culturii 

Naționale în cadrul unei serii de manifestări sub genericul 

„Omagiu Poetului”. 

La ora 9:00, un grup de studenți și cadre didactice va depune 

jerbe de flori la bustul poetului Mihai Eminescu, aflat în 

proximitatea Teatrului Municipal „Matei Vișniec”. 

Biblioteca USV, împreună Centrul de Reușită Universitară, 

organizează, la ora 11:00, în Sala 302, Corp A, un Medalion 

Eminescu, intitulat „Când privesc zilele de-aur…”, moderat de 

conf. univ. dr. Vasile Ilincan. Invitați vor fi: Dumitru Brădățan, 

Constantin Hrehor – membri ai Uniunii Scriitorilor din România, 

profesorii Ionel Hergheligiu și Valer Nichitean. Va fi vernisată 

Expoziția „Eminescu în Biblioteca USV”, prezentată de 

bibliotecar Despina Rotaru. 

La ora 13:00, în aceeași sală, se va desfășura, în colaborare cu 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, masa rotundă 

„Eminescu în limbile lumii” (ediția a II-a), moderată de lector 

univ. dr. Daniela Hăisan. Participă: prof. univ. dr. Albumița 

Muguraș Constantinescu, coordonator al masteratului 

http://www.gazetasv.ro/


internațional diplomă dublă Teoria și practica traducerii, lector 

univ. dr. Gina Puică, responsabila Lectoratului de limbă română 

de la Universitatea „Yurii Fedkovici” din Cernăuți, lector univ. 

dr. Raluca Dimian. 

Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu și conf. univ. dr. Olga 

Gancevici vor prezenta volumele „Mihai Eminescu-anii 1883-

1889” și „Prețul poeziei”, semnate de Doina Cosman și Bogdan 

C.S. Pîrvu. 

Un recital de poezie eminesciană în limbile lumii va fi susținut 

de studenți ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, sub 

coordonarea conf. univ. dr. Mariana Boca. 
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Echipa de handbal seniori a Universității Suceava se pregătește 

intens în această perioadă, pentru cea de-a doua parte a sezonului 

din Liga Națională, ce cuprinde meciuri din returul 

campionatului, dar și turneele play-off și play-out, unde se vor 

stabili medaliatele și campioana, dar și echipele ce vor 

retrograda în eșalonul secund. Handbaliștii pregătiți de antrenorii 

Adrian Chiruț și Iulian Andrei au revenit la pregătire săptămâna 

trecută, pe 3 ianuarie, și se vor antrena doar la Suceava, din 

cauza timpului scurt rămas până la reluarea campionatului. La 

începutul acestei săptămâni, oficialii echipei sucevene au 

discutat cu antrenorii mai multor echipe din țară, atât din Liga 

Națională, cât și din Divizia A și au pus la punct un program cu 

cinci meciuri de pregătire, ce vor începe de săptămâna viitoare. 

Astfel, marți, 16 ianuarie, Universitatea Suceava va începe seria 



meciurilor test cu o partidă pe terenul unui adversar puternic, 

Potaissa Turda. La o zi distanță, miercuri, 17 ianuarie, CSU 

Suceava va juca în compania echipei clasate pe locul III în seria 

a doua a Diviziei A, CS Universitatea Cluj, iar vineri, 19 

ianuarie, studenții vor juca la Bacău, în compania echipei locale 

Știința Municipal, ce se află pe primul loc în seria I din Divizia 

A. 

  

CSU Suceava va juca două meciuri cu liderul Ligii Naționale, 

Steaua București 

Peste două săptămâni, echipa suceveană va încheia meciurile test 

cu două partide pe terenul liderului Ligii Naționale, Steaua 

București, în două zile ce vor fi stabilite în perioada ce urmează, 

în funcție de programul bucureștenilor. 

„În cele cinci partide vom urmări să îmbunătățim jocul și 

relațiile de joc, și cel mai important să încercăm eliminarea 

greșelilor pe care le-am făcut în prima parte a campionatului. În 

plus ne dorim să creștem rezistența fizică a jucătorilor, mai ales 

pentru repriza a doua, acolo unde am avut probleme în acest 

sezon. Este drept că acele căderi pe fond de oboseală au apărut 

deoarece am avut multe accidentări în lot și am fost nevoiți să 

folosim mai mulți jucători un timp foarte mare în teren. Acum 

avem tot lotul valid și sper să nu mai avem parte de astfel de 

ghinioane până la finalul sezonului, pentru a putea să ne folosim 

toate atuurile în lupta pentru îndeplinirea obiectivului, acela de 

menținere în Liga Națională”, a explicat antrenorul sucevean, 

Adrian Chiruț. 



Față de perioada din tur, în acest moment, Universitatea are la 

pregătire tot lotul de jucători, unii dintre ei revenind după 

perioade lungi de recuperare după operații. Totuși mai există 

mici probleme, Alin Petrea fiind pe finalul recuperării, în timp ce 

portarul Cristian Tcaciuc face antrenamente, dar mai resimte 

anumite dureri la picior. 

În această perioadă, handbaliștii suceveni fac antrenamente de 

încărcare fizică, de creștere a capacității la efort, urmând imediat 

să treacă la cele tehnico-tactice, deoarece nu au prea mult timp la 

dispoziție până la reluarea campionatului, pe 1 februarie, când 

vor juca la CSM București.  
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Dotările tehnice de care dispune Laboratorul de Biometrie 

Forestieră de la USV -  unul dintre cele mai performante 

laboratoare din Europa de Est, se dovedesc a fi de mare ajutor 

viitoarelor generații de ingineri silvici, pentru realizarea de 

proiecte importante și inovatoare, precum identificarea rapidă și 

neinvazivă a arborilor care reprezintă pericol – utilă mai ales în 

comunitățile urbane, dar și inventarierea rapidă a arborilor de pe 

anumite suprafețe de pădure, funcție necesară mai ales în cazul 

pădurilor virgine. 

„Viziunea noastră a fost de a dezvolta un laborator de cercetare 

performant în domeniul biometriei forestiere. Visul a devenit 

realitate datorită accesării de fonduri de cercetare prin proiecte 

naționale și internaționale, dar și prin sponsorizări oferite cu 

generozitate de compania Holzindustrie Schweighofer. Ne-am 



concentrat atenția asupra reconstituirii climatului și a modului în 

care pădurea a reacționat la schimbările climatice și condițiile de 

mediu din ultimii 1.000 de ani. Am achiziționat un sistem 

modern de inventariere a pădurilor naturale, FieldMap, cu mai 

multe componente, precum un Rangefiender, care măsoară 

distanța și orientarea, un Criterion care măsoară diametre pe 

trunchi, dar și un tomograf pentru arbori”, a explicat dr. ing. 

Cătălin Roibu, șeful Laboratorului de Biometrie Forestieră din 

cadrul USV. 

Tomograful pentru arbori determină calitatea interioară a 

lemnului, printr-o metodă neinvazivă, încât se pot determina 

zonele de putregai din trunchi, fără a doborî acel arbore. 

„Utilizând aceste echipamente am putut veni în sprijinul 

comunității locale realizând un proiect pentru identificarea 

arborilor puternic degradați, în vederea reamenajării unui parc 

din Capitală. Astfel au fost identificați arborii care prezentau 

pericol și au fost eliminați din parcul respectiv”, a precizat 

doctorand inginer Andrei Mursa. 

Educația reprezintă pentru Holzindustrie Schweighofer, alături 

de sfera socială, domeniul sănătății și al mediului, unul dintre 

pilonii centrali ai programului de responsabilitate socială.  

Tocmai de aceea, pe lângă dezvoltarea școlii profesionale din 

Moinești (jud. Bacău) și a programului ,,Școală după școală” din 

Reci (jud. Covasna), dar și prin sprijinirea studenților merituoși 

prin programul de burse derulat în trei din cele mai importante 

centre universitare (Suceava, Brașov și Cluj), Holzindustrie 

Schweighofer își aduce o contribuție majoră și la dotarea cu 

echipamente de ultimă generație a laboratoarelor de cercetare ale 



facultăților de silvicultură din țară. 

La Suceava, în cadrul Universității „Ștefan cel Mare”, unde 

funcționează unul dintre cele mai performante laboratoare de 

biometrie forestieră din Europa de Est, compania a contribuit, în 

ultimii ani, la achiziționarea mai multor instrumente moderne în 

valoare de peste 35.000 de euro, ce sunt folosite atât de studenți, 

cât și de cadrele didactice în activitatea lor continuă de învățare, 

cercetare, inovare și dezvoltare. 

„Studenții din cadrul ciclurilor de licență, masterat și doctorat au 

posibilitatea să folosească aceste echipamente în realizarea 

lucrărilor necesare pentru finalizarea studiilor”, a adăugat 

Cătălin Roibu. 

Practic, baza materială modernă, obținută și cu sprijinul celor de 

la Holzindustrie Schweighofer, reprezintă un punct de plecare 

pentru performanțe înalte în domeniul cercetării, dar și în 

proiecte inovatoare, cu aplicabilitate imediată în beneficiul 

comunității locale. 
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Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) vrea 

să facă demersuri pentru a putea prelua unul dintre căminele 

Colegiului Tehnic „Petru Mușat” Suceava, fostul Liceu 

Industrial Nr. 2, acest pas urmând să rezolve parțial una dintre 

problemele cu care instituția se confruntă an de an, respectiv 

lipsa spațiilor de cazare. 



Căminul de lângă Inspectoratul Școlar Suceava are trei etaje, 

camere de patru locuri, în prezent deservind elevii de la 

Seminarul Teologic „Mitropolit Dosoftei” Suceava și liceenilor 

de la „Petru Mușat”. 

În condițiile în care pentru elevii seminariști se pregătește 

transferul într-un nou cămin aflat în apropierea Mănăstirii „Sf. 

Ioan cel Nou” Suceava, USV vrea să ia în administrare spațiul 

disponibil. 

În cazul în care planurile instituției se vor materializa, acesta ar 

putea fi dat în folosință la scurt timp după eliberare, starea 

acestuia fiind una bună. 

Universitatea ar urma să mai asigure studenților o serie de 

facilități (lenjerie, perdele, etc.) pentru ca aceștia să poată fi 

cazați în cele mai bune condiții. 

  

Termene amânate pentru căminul de la Colegiul Alimentar 

Cu toate că încă din 2014 conducerea USV a anunțat că vrea să 

ia în administrare unul dintre căminele Colegiului de Industrie 

Alimentară Suceava, nici până în prezent procedurile nu au fost 

încheiate. 

Universitatea mai are nevoie de un aviz din partea Ministerului 

Educației, însă documentația pe care trebuie să o înainteze 

ministerului încă nu este finalizată de Primăria Suceava. 

După ce va primi avizul de conformitate, hotărârea de dare în 

administrare a căminului va mai trebui să treacă o dată prin 

Consiliul Local. Având în vedere durata acestor proceduri, 



Universitatea amână pentru toamna lui 2019 termenul la care 

studenții se vor putea caza acolo. 

Internatul dispune de circa 200 de locuri de cazare, însă are 

nevoie de o reabilitare amplă pentru a putea fi dat în folosință. 

  

Se încep studiile de fezabilitate pentru un nou cămin 

Cât privește construcția unui nou cămin, proiect care face parte 

din programul de guvernare din domeniul educației, 

reprezentanții USV menționează că instituția este una dintre cele 

șapte universități care fac demersuri avansate în acest sens, însă 

are poziție prioritară, ținând cont că înregistrează cel mai mare 

deficit de locuri de cazare în comparație. 

Documentația pentru construirea căminului este finalizată și a 

fost trimisă către 

Compania Națională de Investiții, urmând să fie demarate 

primele achiziții de servicii legată de studiile de fezabilitate ale 

acestor cămine. 

Universitatea din Suceava poate onora doar jumătate din 

numărul de cereri pe care studenții le depun pentru un loc în 

cămine din campusul instituției. 

Anual, circa 2.000 de cereri de cazare rămân neonorate.  
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Luni, 15 ianuarie 2018, la Universitatea „Ștefan cel Mare” se va 

sărbători Ziua Culturii Naționale în cadrul unei serii de 

manifestări sub genericul „Omagiu Poetului”. 

La ora 9:00, un grup de studenți și cadre didactice va depune 

jerbe de flori la bustul poetului Mihai Eminescu, aflat în 

proximitatea Teatrului Municipal „Matei Vișniec”. 

Biblioteca USV, împreună Centrul de Reușită Universitară, 

organizează, la ora 11:00, în Sala 302, Corp A, un Medalion 

Eminescu intitulat „Când privesc zilele de-aur…”, moderat de 

conf. univ. dr. Vasile Ilincan. Invitați vor fi: Dumitru Brădățan, 

Constantin Hrehor – membri ai Uniunii Scriitorilor din România, 

profesorii Ionel Hergheligiu și Valer Nichitean. Va fi vernisată 

Expoziția „Eminescu în Biblioteca USV”, prezentată de 

bibliotecar Despina Rotaru. 

La ora 13:00, în aceeași sală, se va desfășura, în colaborare cu 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, masa rotundă 

„Eminescu în limbile lumii” (ediția a II-a), moderată de lector 

univ. dr. Daniela Hăisan. Participă: prof. univ. dr. Albumița 

Muguraș Constantinescu, coordonator al masteratului 

internațional cu diplomă dublă Teoria și practica traducerii, 

lector univ. dr. Gina Puică, responsabila Lectoratului de limbă 

română de la Universitatea „Yurii Fedkovici” din Cernăuți, 

lector univ. dr. Raluca Dimian. 

Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu și conf. univ. dr. Olga 

Gancevici vor prezenta volumele „Mihai Eminescu - anii 1883-

1889” și „Prețul poeziei”, semnate de Doina Cosman și Bogdan 



C.S. Pîrvu. 

Un recital de poezie eminesciană în limbile lumii va fi susținut 

de studenți ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, sub 

coordonarea conf. univ. dr. Mariana Boca. 
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Luni 15 ianuarie, la Universitatea  Ștefan cel Mare  Suceava  se 

va sărbători Ziua Culturii Naționale sub genericul Omagiu 

Poetului. 

La ora 9:00, un grup de studenți și cadre didactice va depune 

jerbe de flori la bustul poetului Mihai Eminescu, aflat în 

apropierea teatrului municipal, de la ora 11:00 Biblioteca USV 

împreună Centrul de Reușită Universitară va organiza în sala 

302, corp A, medalionul Când privesc zilele de-aur… moderat 

de conf.univ.dr. Vasile Ilincan și va fi vernisată 

expoziția Eminescu în Biblioteca USV, prezentată de bibliotecar 

Despina Rotaru. 

La ora 13:00, în aceeași sală, se va desfășura, în colaborare cu 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, masa 

rotundă  Eminescu în limbile lumii,  moderată de lector univ.dr. 

Daniela Hăisan. 

Prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu și conf.univ.dr. Olga 

Gancevici vor prezenta volumele  Mihai Eminescu – anii 1883-

1889  și  Prețul poeziei,  semnate de Doina Cosman și Bogdan C. 

S. Pîrvu. 

Un recital de poezie eminesciană va fi susținut de studenți ai 



Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, sub coordonarea 

conf.univ.dr. Mariana Boca. 

 

 


