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Local 

 

Ziua de 7 martie este data la care Guvernul României a 

aprobat, în anul 1990, transformarea Institutului de 

Subingineri în Universitatea „Ștefan cel Mare”, prilej cu care 

universitarii suceveni organizează manifestările tradiționale 

„Zilele USV”. 

Universitatea a pregătit trei zile pline de evenimente dintre 

care amintim vernisaje, lansări de carte, concerte, sesiuni de 

comunicări, activități sportive, dar și o ședință festivă 

programată pentru miercuri, 7 martie, de la ora 9.00, care va 

include şi ceremonia de acordare a titlului onorific de Rector 

Emeritus prof. univ. dr. Adrian Graur. 

Marți, 6 martie, de la ora 19.00, Casa de Cultură a 

Studenților organizează un concert pascal, susținut de Corala 

„Ciprian Porumbescu”. Evenimentul va avea loc pe scena 

Auditoriumului ”Joseph Schmidt”. Pentru cei din afara USV, 

prețul unui bilet este de 10 lei, iar acestea se pot achiziționa 

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

Miercuri, după ședința festivă, este programată o sesiune de 

comunicări științifice și lansări de publicații cu participarea 

studenților și profesorilor din USV. În Galeria de artă, din 

corpul A, etaj 1, de la ora 10.30, va fi vernisată expoziția 



„Centenarul Marii Uniri”. Prezintă prof. univ. dr. Ștefan 

Purici, prof. univ. dr.  Mihai Iacobescu şi conf. univ. dr. 

Aurel Buzincu. Tot în cadrul evenimentului va fi lansată 

cartea „Feminismul în România interbelică”, autor Ligia 

Dănilă. Prezintă prof. univ. dr. Mihai Iacobescu 

De la ora 13.30, va fi vernisată expoziţia de carte „Şcoala 

Ardeleană”, în holul central din corpul A. Prezintă 

bibliotecar Despina Rotaru. Miercuri, manifestările continuă 

la Biroul Francez, cu organizarea concursului „Une 

personnalité francophone de nos jours”. 

Zilele USV se vor încheia miercuri, cu un concert al 

formației Iris (Cristi Minculescu, Valter Popa și Boro). 

Spectacolul va începe 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 bază de invitație. 

Invitațiile se pot procura de la sediul Casei de Cultură a 

Studenților, organizator al evenimentului. 
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Local 

 

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

Accesul studenților este gratuit pe bază 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 îndrăzneațăce 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 albume și o mulțime de piese lansate. 

De-a lungul timpului, Iris a colaborat cu artiști precum Puya, 



Uriah Heep și Felicia Filip. 
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Spectacol de umor, 

muzică și poezie, cu 

Grupul Vouă, de 8 
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Local 

 

Vineri, 8 martie, Auditorium „Joseph Schmidt” al 

Universității din Suceava va găzdui spectacolul „Întotdeauna 

femeia”, al grupului Vouă. 

La exact 36 de ani de la înființare, Vouă pregătește un 

spectacol special de umor, muzică și poezie oferit tuturor 

doamnelor și domnișoarelor, în regia lui Adrian Fetecău. 

Evenimentul va avea loc de la ora 19.00, iar prețul unui bilet 

este de 10 lei, putând fi procurat și online de pe ccs-sv.ro sau 

biletesuceava.ro. 

Accesul studenților este gratuit, pe bază de invitație. Acestea 

pot fi procurate de la sediul Casei de Cultură a Studenților 

Suceava, str. Zorilor, nr. 6, lângă Auto Albina sau la telefon 

0752 092 606. 
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Cristi Minculescu și IRIS 

concertează la USV 

(02.03.2018) 
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Timp liber 

Casa de Cultură a Studenţilor din Suceava (CCS), aflată în 

coordonarea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 

organizează miercuri, 7 martie, de la ora 19.00, în 

Auditoriumul USV „Joseph Schmidt”, un concert al trupei 

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

rock a României. 

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



revine cu Manifesto, 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 peste 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. 

Potrivit organizatorilor, prețul unui bilet este de 20 de 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  sau la telefon 0752 092 606. 
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Călin Horia Bârleanu 

lansează cercetarea „Sub 

semnul pulsiunii. Eros și 

Thanatos în literatură”, 
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Evenimente 

 

Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” din Suceava găzduiește, 

marți, 6 martie a.c., de la ora 17.00, lansarea cercetării în 

două volume „Sub semnul pulsiunii. Eros și Thanatos în 

literatură”, semnată de Călin Horia Bârleanu și apărută la 

Editura „Casa Cărții de Știință” Cluj. 



 marți, la Biblioteca 

Bucovinei 
 

Alături de autor se vor afla: conf. univ. dr. Claudia Costin, 

psihoterapeut Alina Ciupercovici, artista Alexandra Aniţului, 

filologul Marius Panaite, studenta Cerasela Ciobanu. 

 

 

________ 

 

 

 

Zilele USV: Concert 

IRIS, Cupa „Mărţişorul” 

la Touchball, comunicări 

științifice, expoziții și 

ceremonia de acordare a 

titlului de Rector 

Emeritus prof. univ. dr. 

ing. Adrian Graur 
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Evenimente 

 

Zilele Universității Ștefan cel Mare din Suceava se vor 

desfășura în perioada 5-7 martie și vor include concerte, 

competiție de touchball, expoziții, comunicări științifice, dar 

și ceremonia de acordare de titlului de Rector Emeritus prof. 

univ. dr. ing.Adrian Graur. 

Astfel, în periaoda 5-7 martie 2018 se va desfășura  Cupa 

„Mărţişorul” la Touchball, în Sala de Sport a USV 

organizată de Facultatea de Educație Fizică și Sport în 

colaborare cu Inspectoratul Scolar Judeţean Suceava, 

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, Academia 

Olimpică Română, Direcţia pentru Sport şi Tineret Suceava 

Marți seara de la ora 20:00 va fi organizat un concert pascal 

susținut de Corala „Ciprian Porumbescu” în Auditorium. 

Ziua de miercuri va debuta cu o ședința festivă      în sala 

Auditorium „Joseph Schmidt”, cu acest prilej fiind 

organizată și ceremonia de înmânare a titlului de Rector 

Emeritus prof.univ.dr. ing. Adrian Graur. 

Tot miercuri, între orele 10:00 – 18:00 se va desfășura Alma 

Mater Sucevensis, Sesiune de comunicări științifice, Ediția a 

XVIII-a . 

La ora10:30  se va oraganiza vernisajul Expoziţiei 

Centenarul Marii Uniri, prezentată de prof. univ. dr. Ștefan 



Purici, prof. univ. dr.  Mihai Iacobescu şi conf. univ. dr. 

Aurel Buzincu și lansarea cărții „Feminismul în România 

interbelică” de  Ligia Dănilă. 

În aceeași zi se va desfășura lansarea de publicaţii cu 

participarea studenților și profesorilor din USV, respectiv 

Romanian Literature as World Literature; Meridian Critic – 

nr. 2/2017, vol. 29; Atelier de traduction – nr. 28; Anadiss  – 

nr. 24; Bibliografie franco-română – George Bengescu, 

prezentate de conf. univ. dr. Luminița-Elena Turcu, conf. 

univ. dr. Evelina Graur, prof. univ. dr. Muguraş 

Constantinescu, prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu,  

prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc. 

La ora    12:30  este prevăzut vernisajul expoziţiei foto 

Şcoala Ardeleană, Posteritatea culturală şi politică a 

episcopului greco-catolic Inochentie Micu-Klein (1692-

1768) – 250 de ani de la moartea „celui dintâi român 

modern”, prezentată de prof. univ. dr. Niculina Iacob, dar și 

o expoziţie de carte Şcoala Ardeleană prezentată de 

bibliotecar Despina Rotaru. 

De la ora 18.00  va fi organizat Concours pour les élèves et 

les étudiants „Une personnalité francophone de nos jours” la 

Biroul Francez de “Centrul de Reușită Universitară, în 

colaborare cu Biroul Francez, Inspectoratul școlar și 

Asociația Profesorilor de Limba Franceză din Suceava. 

Manifestările se vor închide cu un concert IRIS organizat în 

Auditorium „Joseph Schmidt”. 
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CSU Suceava a pierdut 

pe final de meci în fața 

Potaissei Turda 
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Sport 

 

CSU Suceava a pierdut meciul de handbal disputat contra 

celor de la Potaissa Turda,  scor 29-27, în ultima partidă a 

etapei cu numărul 21, din cadrul Ligii Zimbrilor. 

Turdenii au început mai bine partida și s-au distanțat la două 

goluri (3-5, min 7), gazdele restabilind repede egalitatea (6-

6, min 10). Patru goluri a înscris în primele 7 minute 

Tîrzioru, dar oaspeții mai concentrați au egalat la 8 în 

minutul 12 prin Baican. 

În minutul 22 Sandu și Tîrzioru ratează câteva atacuri, astfel 

că cei din Turda se distanțează 12-14 . 

Spre finalul primei reprize Ciubotariu îl lovește cu mingea în 

față pe portarul oaspeților, care are nevoie de intervenția 

medicilor pentru a-și reveni.  La pauză, diferența de 2 goluri 

nu părea imposibil de recuperat. 

În partea a doua arbitrii au dat și ei o mână de ajutor celor 

din Turda favorizându-i în câteva situații. 

Trebuie remarcat faptul că după o lungă absență în poarta 

sucevenilor a revenit portarul Cristian Tcaciuc, care a reușit 

azi un meci destul de bun.  

Potaissa a marcat repede în repriza secundă, însă Ciubotariu 

a înscris două goluri, pentru ca Tîrzioru să puncteze printr-

un gol spectaculos bară – portar – gol. În minutul 35 tabela 

arăta 19-19. 

Echilibrul a persistat în următoarele minute 25-25, min 50, 

iar în minutul 55 sucevenii conduceau 27-26. Slaba 



gestionare a finalului partide a dus ca aceștia să se impună 

cu scorul de 27-29. 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

Trupa Iris concertează la 

USV 
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Social 

 

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. 

 

 


