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Formaţia Iris va susţine un concert pe scena Auditoriumului 

„Joseph Schmidt” al Universităţii „Ştefan cel Mare”, în data 

de 7 martie, de la ora 19.00. 

Preţul unui bilet este de 20 de lei, acestea putând fi 

achiziţionate şi online de pe ccs-sv.ro sau biletesuceava.ro. 

Accesul studenţilor este gratuit pe bază de invitaţie. Invitaţiile 

se pot procura de la sediul Casei de Cultură a Studenţilor. 

Iris revine pe scenă într-o nouă formulă, fără Cristi 

Minculescu, solistul formaţiei fiind în prezent Costi Sandu. 

Din componenţa actualei trupe mai fac parte: Alin Moise - 

chitară, George Costinescu - chitară bass, Nelu Dumitrescu - 

tobe şi Relu Marin - clape. 

Istoria formaţiei Iris se întinde pe o perioada de patruzeci de 

ani, timp în care formaţia a trecut prin diverse transformări 

(plecarea şi venirea altor membri), prin diverse forme de 

exprimare a mesajului, fără însă a renunţa la principiile sale, 

la visele şi dorinţa de libertate. 

Informaţii suplimentare despre eveniment la 0752 092 606. 
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În luna februarie, la Przemyśl, Polonia, a avut loc cea de-a 

XX-a Conferinţă „Europa Carpaţilor”, organizată sub înaltul 

patronaj al Mareșalului Seimului Poloniei, Marek Kuchciński. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost 

reprezentată de prorectorul cu imaginea universităţii, relaţii 



 

 

 internaţionale și dezvoltare europeană, prof. univ. dr. Ștefan 

Purici.Conferinţa a reunit reprezentanţi ai unor parlamente din 

Europa Centrală și de Est, membri ai Parlamentului European, 

reprezentanţi ai guvernelor unor state din regiunea carpatică, 

reprezentanţi ai autorităţilor locale, precum și reprezentanţi ai 

mediului academic din regiunea carpatică.USV, în calitate de 

membru fondator al Consorţiului Collegium Carpathicum, se 

implică în realizarea unor mobilităţi academice, în cadrul 

cărora profesori suceveni vor realiza transfer de cunoștinţe și 

bune practici către studenţii și colegii din universităţile 

partenere, în timp ce comunitatea academică suceveană va 

putea beneficia de pe urma unor prelegeri și cursuri susţinute 

de cadre didactice din universităţi străine, implicate în 

activităţile consorţiului. Conferinţa „Europa Carpaţilor” a fost 

structurată pe cinci secţiuni, în cadrul cărora s-au discutat 

teme politice, economice, sociale și academice de actualitate. 

În cadrul secţiunii „Cooperarea între universităţile ţărilor 

carpatice”, moderat de universitarul Jan Malicki, Directorul 

Centrului de Studii Est-Europene al Universităţii din 

Varșovia, au fost prezentate obiectivele proiectului Collegium 

Carpathicum, precum și viitoarele etape ale colaborării între 

comunităţile academice membre. În acest sens, în vederea 

realizării transferului de cunoștinţe și a schimbului de bune 

practici, în lunile aprilie și mai, cadre didactice selectate de 

fiecare partener vor susţine cursuri la universităţile membre 

ale consorţiului. Astfel, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava va găzdui prelegerile dr. Olga Solarz (Universitatea 

de Stat din Przemyśl), pe tema „Medicina tradiţională în 

Carpaţi”, și ale dr. Roman Cherepanyn (Universitatea 

Naţională Precarpatică „Vasyl Stefanyk” din Ivano-



Frankivsk), pe tema „Flora Carpaţilor ucraineni”. Importanţa 

și semnificaţiile cooperării interuniversitare între instituţiile 

de învăţământ superior din regiunea carpatică au fost 

subliniate și dezbătute de reprezentanţii universităţilor din 

Ivano-Frankivsk, Ucraina (Ihor Tsependa, rectorul 

Universităţii Naţionale Precarpatice), Budapesta, Ungaria 

(Őze Sándor, decanul Facultăţii de Istorie a Universităţii 

Catolice), Przemyśl, Polonia (Paweł Trefler, rectorul Școlii 

Superioare de Stat Est-Europene), Suceava, România (Ștefan 

Purici, prorector cu relaţiile internaţionale al Universităţii 

„Ștefan cel Mare” din Suceava) și Banska Bystrica, Slovacia 

(Marian Suplata, Universitatea „Matej Bela”). 
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Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

responsabil cu imaginea universității, relații internaționale și 

dezvoltare europeană, prof. univ. dr. Ștefan Purici, a 

participat, în data de 17 februarie a.c., în Polonia, la 

Conferința internațională „Europa Carpaților”. 

Potrivit unui comunicat de presă al USV, cea de-a XX-a 

Conferință „Europa Carpaților” a fost organizată sub înaltul 

patronaj al Mareșalului Seimului Poloniei, Marek Kuchciński, 

și a reunit reprezentanți ai unor parlamente din Europa 

Centrală și de Est, membri ai Parlamentului European, 

reprezentanți ai guvernelor unor state din regiunea carpatică, 

reprezentanți ai autorităților locale, precum și reprezentanți ai 

mediului academic din regiunea carpatică. 

„USV, în calitate de membru fondator al Consorțiului 

Collegium Carpathicum, se implică în realizarea unor 

mobilități academice, în cadrul cărora profesori suceveni vor 



realiza transfer de cunoștințe și bune practici către studenții și 

colegii din universitățile partenere, în timp ce comunitatea 

academică suceveană va putea beneficia de pe urma unor 

prelegeri și cursuri susținute de cadre didactice din 

universități străine, implicate în activitățile consorțiului. 

Conferința Europa Carpaților a fost structurată pe cinci 

paneluri, în cadrul cărora s-au discutat teme politice, 

economice, sociale și academice de actualitate”, precizează 

sursa citată. 

Astfel, în cadrul dezbaterilor, au fost propuse următoarele 

idei: adaptarea intereselor naționale la proiectul european 

care, la rândul lui, trebuie să se întemeieze și să evolueze pe 

baza intereselor naționale (Yavor Notev, Vice-Președintele 

Parlamentului Bulgariei), lecțiile istoriei și experiențele 

trecutului pot fi valorificate cu succes în cadrul sistemelor 

parlamentare contemporane (Wlodzimierz Bernacki, membrul 

delegației Parlamentul Poloniei la Adunarea Parlamentară a 

Consiliului Europei), democrația este un sistem bun, însă nu 

poate preveni și elimina definitiv radicalismul, extremismul, 

tendințele autoritariste (Pavol Mačala, membru în board-ul 

Personalism Association din Slovacia), ne aflăm în secolul 

recuceririi independenței pentru multe dintre națiunile central 

și est-europene […], „Europa cu mai multe viteze” nu poate fi 

un proiect de succes, iar izolaționismul nu este soluția pentru 

viitorul națiunilor europene (Jacek Czaputowicz, Ministrul 

Afacerilor Externe din Polonia). 

De asemenea, prin vocea lui Anatolij Matvienko, Deputat în 

Parlamentul Ucrainei, s-a dezbătut faptul că se resimte nevoia 

modernizării formei de cooperare între UE și Ucraina și că nu 

trebuie exclusă etica din relațiile între părți. 



Totodată, în cadrul panelului V Cooperarea între universitățile 

țărilor carpatice, moderat de universitarul Jan Malicki, 

Directorul Centrului de Studii Est-Europene al Universității 

din Varșovia, au fost prezentate obiectivele proiectului 

Collegium Carpathicum, precum și viitoarele etape ale 

colaborării între comunitățile academice membre. 

„În acest sens, în vederea realizării transferului de cunoștințe 

și a schimbului de bune practici, în lunile aprilie și mai, cadre 

didactice selectate de fiecare partener vor susține cursuri la 

universitățile membre ale consorțiului”, se precizează în 

comunicatul USV. 

Astfel, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va găzdui 

prelegerile doamnei dr. Olga Solarz (Universitatea de Stat din 

Przemyśl), pe tema Medicina tradițională în Carpați, și ale 

domnului dr. Roman Cherepanyn (Universitatea Națională 

Precarpatică „Vasyl Stefanyk” din Ivano-Frankivsk), pe tema 

Flora Carpaților ucraineni. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost 

reprezentată de Prorectorul cu imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare europeană, prof. univ. dr. Ștefan 

Purici. 

Conferința a reunit reprezentanți ai unor parlamente din 

Europa Centrală și de Est, membri ai Parlamentului European, 

http://www.suceavalive.ro/


reprezentanți ai guvernelor unor state din regiunea carpatică, 

reprezentanți ai autorităților locale, precum și reprezentanți ai 

mediului academic din regiunea carpatică. 

USV, în calitate de membru fondator al Consorțiului 

Collegium Carpathicum, se implică în realizarea unor 

mobilități academice, în cadrul cărora profesori suceveni vor 

realiza transfer de cunoștințe și bune practici către studenții și 

colegii din universitățile partenere, în timp ce comunitatea 

academică suceveană va putea beneficia de pe urma unor 

prelegeri și cursuri susținute de cadre didactice din 

universități străine, implicate în activitățile consorțiului. 

Conferința Europa Carpaților a fost structurată pe cinci 

paneluri, în cadrul cărora s-au discutat teme politice, 

economice, sociale și academice de actualitate. Sintetizăm 

doar câteva dintre ideile lansate în cadrul 

dezbaterilor: adaptarea intereselor naționale la proiectul 

european care, la rândul lui, trebuie să se întemeieze și să 

evolueze pe baza intereselor naționale (Yavor Notev, Vice-

Președintele Parlamentului Bulgariei), lecțiile istoriei și 

experiențele trecutului pot fi valorificate cu succes în cadrul 

sistemelor parlamentare contemporane (Wlodzimierz 

Bernacki, membrul delegației Parlamentul Poloniei la 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei), democrația 

este un sistem bun, însă nu poate preveni și elimina definitiv 

radicalismul, extremismul, tendințele autoritariste (Pavol 

Mačala, membru în board-ul Personalism Association din 

Slovacia), ne aflăm în secolul recuceririi independenței pentru 

multe dintre națiunile central și est-europene […], „Europa cu 

mai multe viteze” nu poate fi un proiect de succes, iar 

izolaționismul nu este soluția pentru viitorul națiunilor 



europene (Jacek Czaputowicz, Ministrul Afacerilor Externe 

din Polonia). 
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Pe 17 februarie 2018, la Przemyśl, în Polonia, a avut loc cea 

de-a XX-a Conferință „Europa Carpaților”, organizată sub 

înaltul patronaj al Mareșalului Seimului Poloniei, Marek 

Kuchciński. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

fost reprezentată de Prorectorul cu imaginea universității, 

relații internaționale și dezvoltare europeană, prof. univ. dr. 

Ștefan Purici. 

Conferința a reunit reprezentanți ai unor parlamente din 

Europa Centrală și de Est, membri ai Parlamentului European, 

reprezentanți ai guvernelor unor state din regiunea carpatică, 

reprezentanți ai autorităților locale, precum și reprezentanți ai 

mediului academic din regiunea carpatică. 

USV, în calitate de membru fondator al Consorțiului 

CollegiumCarpathicum, se implică în realizarea unor 

mobilități academice, în cadrul cărora profesori suceveni vor 

realiza transfer de cunoștințe și bune practici către studenții și 

colegii din universitățile partenere, în timp ce comunitatea 

academică suceveană va putea beneficia de pe urma unor 

prelegeri și cursuri susținute de cadre didactice din 

universități străine, implicate în activitățile consorțiului. 

Conferința Europa Carpaților a fost structurată pe cinci 

paneluri, în cadrul cărora s-au discutat teme politice, 

economice, sociale și academice de actualitate. Sintetizăm 

doar câteva dintre ideile lansate în cadrul 

dezbaterilor:adaptarea intereselor naționale la proiectul 

europeancare, la rândul lui, trebuie să se întemeieze și să 

http://www.edumanager.ro/


evolueze pe baza intereselor naționale (YavorNotev, Vice-

Președintele Parlamentului Bulgariei), lecțiile istoriei și 

experiențele trecutului pot fi valorificate cu succes în cadrul 

sistemelor parlamentare contemporane (Wlodzimierz 

Bernacki, membrul delegației Parlamentul Poloniei la 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei), democrația 

este un sistem bun, însă nu poate preveni și elimina definitiv 

radicalismul, extremismul, tendințele autoritariste (Pavol 

Mačala, membru în board-ul Personalism Association din 

Slovacia), ne aflăm în secolul recuceririi independenței pentru 

multe dintre națiunile central și est-europene[…], „Europa cu 

mai multe viteze” nu poate fi un proiect de succes, iar 

izolaționismul nu este soluția pentru viitorul națiunilor 

europene (Jacek Czaputowicz, Ministrul Afacerilor Externe 

din Polonia). De asemenea, prin vocea luiAnatolij Matvienko, 

Deputat în Parlamentul Ucrainei, s-a dezbătut faptul că se 

resimte nevoia modernizării formei de cooperare între UE și 

Ucraina și că nu trebuie exclusă etica din relațiile între părți. 

În cadrul panelului V Cooperarea între universitățile țărilor 

carpatice, moderat de universitarul Jan Malicki, Directorul 

Centrului de Studii Est-Europene al Universității din 

Varșovia, au fost prezentate obiectivele proiectului Collegium 

Carpathicum, precum și viitoarele etape ale colaborării între 

comunitățile academice membre. În acest sens, în vederea 

realizării transferului de cunoștințe și a schimbului de bune 

practici, în lunile aprilie și mai, cadre didactice selectate de 

fiecare partener vor susține cursuri la universitățile membre 

ale consorțiului. Astfel, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava va găzdui prelegerile doamnei dr. Olga Solarz 

(Universitatea de Stat din Przemyśl), pe tema Medicina 



tradițională în Carpați, și ale domnului dr. Roman Cherepanyn 

(Universitatea Națională Precarpatică „VasylStefanyk” din 

Ivano-Frankivsk), pe tema Flora Carpaților ucraineni. 

Importanța și semnificațiile cooperării interuniversitare între 

instituțiile de învățământ superior din regiunea carpatică au 

fost subliniate și dezbătute de reprezentanții universităților din 

Ivano-Frankivsk, Ucraina (Ihor Tsependa, Rectorul 

Universității Naționale Precarpatice), Budapesta, Ungaria 

(Őze Sándor, Decanul Facultății de Istorie a Universității 

Catolice), Przemyśl, Polonia (Paweł Trefler, Rectorul Școlii 

Superioare de Stat Est-Europene), Suceava, România (Ștefan 

Purici, Prorector cu relațiile internaționale al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava) și Banska Bystrica, Slovacia 

(Marian Suplata, Universitatea „Matej Bela”). 
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Pentru al treilea an consecutiv, profesori ai Universităţii 

„Stefan cel Mare” din Suceava oferă consultaţii gratuite atât 

pentru elevii de liceu, cât şi pentru absolvenţii de liceu fără 

diplomă de bacalaureat care doresc să se pregătească 

suplimentar în vederea susţinerii examenului de bacalaureat şi 

a examenului de admitere la facultate. 
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Rectorul interimar al Universității din Suceava, Mihai 

Dimian, a anuțat că temperaturile agentului termic la intrarea 

în clădiri și asigurarea unei temperaturi minime de 20 de 

grade Celsius în majoritatea spațiilor didactice și de cazare, 

permite reluarea cursurilor începând de miercuri la USV, cu 

puține excepții. Este vorba despre corpul A - principalul corp 

al campusului, precum și a câtorva laboratoare din curtea 



interioară. 

În spațiile din campusul USV în care se desfășoară activități 

didactice și în căminele în care sunt cazați studenții de la 

USV, s-a făcut ieri „o analiză a confortului termic și s-a 

constatat că agentul termic la intrarea în clădiri era în medie 

de 70 de grade Celsius. Acesta va permite asigurarea unei 

temperaturi minime de 20 de grade Celsius în majoritatea 

spațiilor didactice și de cazare din corpurile și căminele USV” 

a anunțat ieri rectorul interimar al Universității Stefan cel 

Mare Suceava, Mihai Dimian. El a arătat că această 

temperatură minimă ce trebuie garantată pentru buna încălzire 

a spațiilor nu va putea fi asigurată pentru sălile de curs din 

Corpul A – corpul vechi al Institutului de învățământ superior, 

pe fundamentul căruia s-a construit actuala Universitate  

„Ștefan cel Mare”. Câteva laboratoare construite ca anexe  la 

construcții mai noi, nu vor avea, de asemenea, căldura în 

calorifere necesară pentru ca activitatea didactică să se 

desfășoare în condiții bune. „În aceste corpuri se pot furniza 

maxim 15-17 grade, nu mai mult decât atât” a declarat 

rectorul interimar Mihai Dimian. El a mai spus că în cămine 

caloriferele s-au încălzit la 44-45 de grade, astfel încât 

confortul termic al studeniților care s-au întors la școală 

neștiind că, din cauza frigului, cursurile nu vor începe până 

miercuri, este asigurat.  
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CSU Suceava s-a întors cu un punct prețios din Vrancea, după 

ce a remizat duminică seara, scor 23-23, pe terenul celor de la 

CSM Focșani, într-un meci contând pentru etapa a XX-a din 

cadrul Ligii Zimbrilor la handbal masculin. 

Gazdele au început mai bine, au condus cu 3-0, dar 



 

 

 

universitarii au egalat situația în minutul 9, odată cu golul de 

4-4 marcat de Burlacu. Echilibrul de pe tabela s-a rupt pe 

finalul primei reprize, când, pe fondul ratarilor echipei 

sucevene, focșănenii s-au distanțat la cinci goluri, ex-

universitarul Madalin  Tutu stabilind scorul pauzei la 12-7. 

Trupa antrenată de Adi Chiruț s-a apărat mult mai agresiv in 

partea secunda, reusind sa anuleze diferenta de pe tabela in 

minutul 48, cand Mihai Sandu puncta pentru scorul de 17-17. 

Pana la final, vrancenii au condus in sase randuri pe tabela, 

dar universitarii au egalat de fiecare data, reusind sa scape 

fara gol la ultimul atac al gazdelor. S-a terminat 23-23, iar 

cele doua formatii isi impart din nou punctele, la fel ca-n 

meciul tur. 

CSU Suceava: I. Andrei, Bobeica, Duman – Burlacu (6 

goluri), Olariu (5 goluri), Ciubotariu (4 goluri), M. Sandu (3 

goluri), Tirzioru (2), Cotinghiu (2), Baican (1), I. Tcaciuc, 

Polocoser, Al. Petrea, Soldanescu, Costea si Tofanel. 

„Miza intalnirii si-a pus amprenta asupra noastra in debutul 

meciului. Am intrat cu emotii in teren, iar in prima repriza am 

jucat la jumatate din potentialul nostru. Chiar daca adversarii 

au avut publicul de partea lor, dupa pauza ne-am aparat 

extraordinar, am egalat si chiar meritam victoria pe final”, a 

spus antrenorul Adi Chirut dupa egalul de la Focsani. 
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Runda cu numărul XX a Ligii naţionale de handbal masculin 

a fost una de „foc” pentru suceveni care au evoluat pe terenul 

unei contracandidate din play-off, CSM Focşani. Elevii 

antrenorului Adrian Chiruţ ştiau la ce să se aştepte de la un 

meci cu vrâncenii, pe terenul acestora duelurile fiind de 

fiecare dată extrem de aprige. 

Din păcate, după un început destul de echilibrat, sucevenii s-

au speriat parcă şi după un flux de ratări şi greşeli le-au 

permis gazdelor să se distanţeze la cinci goluri diferenţă pe 

tabela de marcaj la pauză, 7-12. „Mângâiaţi” la pauză de 

tehnicieni, „studenţii” suceveni au arătat altă faţă în repriza 

secundă. 

Cu o apărare solidă şi un atac în viteză, bucovinenii i-au 

surprins pe adversarii lor şi au revenit în forţă încheind la 

egalitate, 23-23, partida cu CSM Focşani. 

„Am început modest meciul, am jucat reţinut şi acest lucru 

ne-a costat. Ne-am pregătit exemplar pentru această partidă şi 

ar fi trebuit să câştigăm. Am muncit mult în repriza secundă, 

iar băieţii noştri, pe care-i felicit, au arătat ce pot cu adevărat. 

Este al nu ştiu câtelea meci în care pot să spun că puteam mai 

mult, dar nu am reuşit. În orice caz, dacă ne facem jocul 

nostru putem face faţă oricărui adversar” a declarat antrenorul 

echipei CSU Suceava, Adrian Chiruţ. 
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Corala „Ciprian 

Porumbescu” va susține 

un concert pascal la 

Universitatea „Ștefan cel 
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Evenimente 

 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava organizează marți, 6 martie a.c., un 

concert pascal al Coralei „Ciprian Porumbescu” a Asociației 

Culturale „Creștinii Bucovinei” din Suceava. Evenimentul va 

avea loc de la ora 19.00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al 

USV. 

Potrivit organizatorilor, prețul unui bilet este de 10 lei, iar 

studenții au acces gratuit pe bază de invitații procurate de la 

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

Auto Albina. 
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„Concert în 4” cu Ada 

Milea, Bobo Burlăcianu, 

Anca Hanu și Cristi 

Rigman, pe scena USV 
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Evenimente 

 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava organizează luni, 5 martie a.c., de la ora 

19.00, un „Concert în 4” cu Ada Milea, Bobo Burlăcianu 

(Fără Zahăr), Anca Hanu și Cristi Rigman. Evenimentul va 

avea loc în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al USV. 

Potrivit organizatorilor, prețul unui bilet este de 10 lei, iar 

studenții au acces gratuit pe bază de invitații procurate de la 

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

Auto Albina.  

 


