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Senatul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a hotărât 

acordarea distincției de „Rector Emeritus” al Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava profesorului universitar doctor 

inginer Adrian Graur. 

Potrivit unui hotărâri a Senatului USV din 22 februarie 2018, 

titlul de „Rector Emeritus” al Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava i se acordă universitarului Adrian Graur pentru 

prestigioasa activitate desfășurată în perioada 2004-2012, în 

calitate de rector al USV. 

Prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, rector al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava în perioada 2004-2012, se 

bucură de o apreciere constantă atât pe plan național, cât și 

internațional, fiind distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al 

Universității Naționale „Yurii Fedkovici” din Cernăuți, al 

Universității Tehnice a Moldovei din Chișinău, dar și al 

Universității Tehnice din Ilmenau – Germania. 

„Nu mă las cuprins de nostalgie atunci când mă plimb prin 

campus și îmi amintesc zilele în care ocupam funcția de 

rector. Soția mea mă îndeamnă adeseori să îmi fac ordine pe 

biroul de lucru. «Este prea sufocant aici» îmi spune, «sunt 

prea multe cărți, prea multe stive prin jur». Mi-e greu să fac să 



dispară toate acele lucruri. Cea mai eficientă metodă de 

apărare este un citat aparținând fizicianului american Michio 

Kaku, care spunea: «este inutil să ai un birou drăguț și ordonat 

deoarece înseamnă că nu faci nimic»”, a spus prof. 

univ.dr.ing. Adrian Graur în cadrul intervenției avute la 

ceremonia de conferire a titlului onorific de Doctor Honoris 

Causa al Universității Tehnice din Ilmenau ce a avut loc la 

începutul lunii noiembrie a anului trecut. 
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Studenții suceveni încep de miercuri, 28 februarie a.c., 

cursurile semestrului al II-lea, după ce Consiliul de 

Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a 

decis suspendarea cursurilor în zilele de luni și marți, 26 și 27 

februarie 2018. Reprogramarea activităților didactice se va 

efectua după un orar stabilit de fiecare facultate în parte, pe 

parcusul semestrului. 

Rectorul interimar al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 

prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, a declarat, marți, pentru 

NewsBucovina, că studenții universității se vor întoarce de 

miercuri, 28 februarie a.c., în sălile de curs, după ce, timp de 



două zile, conducerea USV a fost nevoită să suspende 

activitățile didactice din cauza condițiilor meteorologice și a 

problemelor din sistemul de termoficare. 

Astfel, cursurile semestrului al II-lea se vor desfășura în 

intervalul 28 februarie 2018 – 10 iunie 2018, vacanța de Paște 

fiind programată între 9 și 15 aprilie 2018. 

Sesiunea de vară este programată între 11 iunie 2018 și 1 iulie 

2018, iar sesiunea de restanțe între 2 iulie 2018 și 8 iulie 

2018. 
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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 
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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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Studenții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) 

revin de miercuri la cursuri, după ce au avut parte de o 

vacanță prelungită ca urmare a deciziei sistării activităților 

didactice în zilele de luni și marți, 26, respectiv 27 februarie. 

Hotărârea a fost luată din cauza temperaturilor foarte scăzute 

cu care s-a confruntat județul nostru în zilele menționate. 

Reprogramarea activităților didactice se va efectua după un 

orar stabilit de fiecare facultate în parte, pe parcursul 

semestrului. 
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Iris (Cristi Minculescu, Valter Popa și Boro), naționala de 

rock a României, invită sucevenii la „Manifest”, spectacol 

programat pe data de 7 martie, de la ora 19.00, în Auditorium 

”Joseph Schmidt”, din strada Universității, nr. 13. 

Prețul unui bilet este de 20 de lei, iar acestea se pot 

achiziționa și on-line de pe ccs-sv.ro sau biletesuceava.ro. 

Accesul studenților este gratuit pe baza de invitație. Invitațiile 

se pot procura de la sediul Casei de Cultură a Studenților, 

organizator al evenimentului. 

Potrivit organizatorilor, „după o pauză de peste cinci ani, Iris 

revine cu «Manifest», o piesă cu un puternic mesaj social. 

Single-ul este produs de EpiQ, iar videoclipul, regizat de Alex 

Ceaușu, redă în imagini problemele actuale, atât din țară, cât 

și de peste hotare”. 



«Manifest» este un melanj de clasic și nou, un sound inedit 

pentru Iris și o producție îndrăzneață ce nu poartă „eticheta” 

copleșitoare a unui gen anume. «Manifest» este un cântec 

actual, cu versuri autentice, încărcate de înțelesuri și emoții. 

„Melodia este manifestul fiecăruia dintre noi. Tocmai de 

aceea, ne dorim mult ca mesajul ei să motiveze cât mai multe 

suflete, pentru că, așa cum și noi ne-am regăsit în povestea 

acestei piese, cu siguranță așa se vor regăsi milioane de 

români care sunt în linia întâi și care, în ciuda tuturor 

greutăților de tot felul, reușesc încă să vadă frumusețea vieții 

în lucrurile mărunte, de zi cu zi”, transmit cei de la Iris. 

Istoria discografică a trupei Iris începe în 1984, odată cu 

lansarea primului album, Iris I. Următorul album, Iris II, este 

cunoscut în primul rând pentru „Strada ta”, una dintre cele 

mai de succes piese ale trupei. A urmat apoi o lungă istorie 

muzicală, cu peste 16 de albume și o mulțime de piese 

lansate. De-a lungul timpului, Iris a colaborat cu artiști 

precum Puya, Uriah Heep și Felicia Filip. 

 

 


