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În cadrul Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) 

funcţionează laboratorul de compatibilitate 

electromagnetică CERTeLab, USV fiind printre puţinele 

unităţi din România care au dreptul de a certifica produsele 

cu privire la standardele de compatibilitate 

electromagnetică. 

Potrivit reprezentanţilor USV, laboratorul de compatibilitate 

electromagnetică CERTeLab al USV, acreditat pentru prima 

dată în anul 2009, a fost reacreditat de către RENAR, 

conform normelor SR EN ISO/CEI 17025:2005. Noul 

certificat de acreditare - LI 1163/2018 - este valabil pentru 

perioada 5 martie 2018 – 4 martie 2022. 

„Laboratorul este acreditat pentru încercări de imunitate la 

perturbaţii radiate RF, imunitate la descărcări electrostatice, 

imunitate la scăderi de tensiune, imunitate la întreruperi de 

scurtă durată şi variaţii de tensiune, precum și măsurări de 

perturbaţii radiate RF și perturbaţii conduse la porturile de 

alimentare de la reţea. Echipamentele pentru care se pot 

efectua încercări sunt cele din categoriile pentru tehnologia 

informaţiei, echipamente electrice şi electronice utilizate în 

medii rezidenţiale, comerciale şi uşor industriale, 

echipamente electrice şi electronice utilizate în medii 



industriale, echipamente de transmisie de bandă largă în 2,4 

GHz, echipamente pentru reţele de telecomunicaţii, 

echipamente de mică distanţă. Totodată, comparările 

interlaboratoare, la care laboratorul CERTeLab participă 

periodic, asigură menţinerea nivelului de competenţă și dau 

încredere că valorile măsurate se încadrează în 

incertitudinea declarată. În regim neacreditat, pot fi 

efectuate și alte încercări, la solicitarea dezvoltatorilor și 

importatorilor de echipamente electrice și electronice”, se 

arată într-un comunicat de presă remis de Universitate. 

Sprijinul potenţial pe care USV îl poate oferi industriei 

electronice din România este unul substanţial, dat fiind că în 

CERTeLab pot fi efectuate încercări la standarde 

internaţionale, de către un personal calificat, folosind 

echipamente performante și calibrate periodic, încercări 

pentru care se evită deplasările costisitoare la laboratoare 

similare din statele UE. 
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La finele săptămânii trecute, la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava (USV), a avut loc Adunarea de reînființare a 

filialei judeţene Suceava a Societăţii de Ştiinţe Istorice din 

România și au fost organizate alegerile pentru desemnarea 

conducerii filialei. Menționăm că la nivelul zonei Rădăuți 

funcționează o filială condusă de prof. Ionel Mitrofan, cadru 

didactic la Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir” Rădăuţi. 

În cadrul întâlnirii, prof. Anişor Vasiliu, inspector de istorie 

în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, a transmis 



cuvântul de salut al prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, 

președintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din România. 

„Societatea de Științe Istorice din România, care este cea 

mai cuprinzătoare asociație profesională din domeniul 

istoriei, cuprinzând deopotrivă profesori din învățământul 

gimnazial și liceal, cercetători, profesori universitari, 

arhiviști, muzeografi, studenți și alți iubitori ai istoriei, 

salută inițiativa colegilor suceveni de a reînființa filiala 

SȘIR de la Suceava și de a reînnoda o tradiție care a fost 

foarte bogată în trecut. Sunt convins de faptul că atât prin 

eforturi proprii, cât și în cooperare cu filiala deja existentă 

de la Rădăuți, colegii suceveni vor putea contribui 

semnificativ la îmbogățirea cunoașterii istorice, atât în ceea 

ce privește Bucovina, cât și în ceea ce privește ansamblul 

istoriei naționale și universale”, a transmis președintele 

Societăţii. 

Pe baza propunerilor formulate, în urma votului exprimat de 

participanți, președinte a fost ales prof. univ. dr. Ştefan 

Purici, prorector al USV, vicepreşedinte - prof. Anişor 

Vasiliu, inspector istorie, secretar-trezorier: Valentin Niga 

Buda - Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava. 

Biroul (Consiliul) de conducere este alcătuit din conf. univ. 

dr. Florin Pintescu - USV, prof. Liliana Bilan - Colegiul de 

Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, prof. dr. Radion 

Palaghia - Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, prof. 

Mircea Strugariu - Şcoala Gimnazială „Petru Comarnescu” 

Gura Humorului, prof. Ciprian Vrînceanu - Liceul Teoretic 

„Ion Luca” Vatra Dornei. 

  

Reînființarea filialei județene a fost precedată de prima 

ediție a Simpozionului Naţional „Probleme metodico-



ştiinţifice în învăţământul istoric gimnazial şi liceal. Unirea 

Basarabiei cu România”. Organizat de Facultatea de Istorie 

și Geografie, bucurându-se de participarea a circa 60 de 

cadre didactice din învățământul preuniversitar, 

simpozionul a fost deschis de prof. univ. dr. Ştefan Purici și 

prof. Anişor Vasiliu. În fața profesorilor de istorie din întreg 

județul Suceava au susținut comunicări: Florin Pintescu, 

Rodica Cozaciuc - Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” 

Suceava, Ștefan Purici, Ciprian Vrînceanu - Liceul Teoretic 

„Ion Luca” Vatra Dornei, Petrică Ciocan - Colegiul 

Naţional „Dragoş Vodă“ Câmpulung Moldovenesc, Marian 

Olaru - Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi“ Rădăuţi, 

Didina Petrişor - Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” 

Suceava, Radion Palaghia - Colegiul Tehnic „Mihai 

Băcescu” Fălticeni. 
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Știri locale 

 

Azi, la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava s-a desfășurat 

prima ediție a simpozionului știinţific naţional  Probleme 

metodico-ştiinţifice în învăţământul istoric gimnazial şi 

liceal.  Unirea Basarabiei cu România. 

Organizat de Facultatea de Istorie și Geografie, bucurându-



(30.03.2018) 

 

se de participarea a 60 de cadre didactice din învățământul 

preuniversitar, simpozionul a inclus comunicări semnate de 

Florin Pintescu, Rodica Cozaciuc, Ștefan Purici, 

Ciprian Vrînceanu, Petre Ciocan, Marian Olaru, Didina 

Petrişor și Radion Palaghia. 

Comunicările au fost însoțite de comentarii și discuții, 

participanții fiind interesați atât de aspectele analizate de 

referenți, cât și de statutul disciplinei în învățământul 

preuniversitar și de felul în care istoria românilor este 

reprezentată în manualele și auxiliarele de istorie. 

În partea a doua a reuniunii a avut loc adunarea de 

reînființare a filialei judeţene Suceava a Societăţii de Ştiinţe 

Istorice din România și au fost organizate alegerile pentru 

desemnarea conducerii filialei – președinte prof.univ.dr. 

Ştefan Purici, Universitatea Ştefan cel Mare și 

vicepreședinte prof. Anişor Vasiliu, inspector Istorie, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean. 

Din consiliul de conducere fac parte conf.univ.dr. Florin 

Pintescu, Universitatea Ştefan cel Mare, prof. Liliana Bilan, 

Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava, prof. dr. 

Palaghia Radion, Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni, 

prof. Mircea Strugariu, Şcoala Gimnazială Petru 

Comarnescu Gura Humorului și prof. Ciprian Vrînceanu, 

Liceul Teoretic Ion Luca Vatra Dornei. 
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Știri Locale 

vineri, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava la 

prima ediție a Simpozionului Ştiinţific Naţional Probleme 

metodico-ştiinţifice în învăţământul istoric gimnazial şi 

liceal. Unirea Basarabiei cu România. Organizat de 

Facultatea de Istorie și Geografie. 

În partea a doua a reuniunii, a avut loc Adunarea de 

reînființare a filialei judeţene Suceava a Societăţii de Ştiinţe 

Istorice din România și au fost organizate alegerile pentru 

desemnarea conducerii filialei. De precizat este că în zona 

Rădăuți funcționează o filială condusă de prof. Ionel 

Mitrofan, cadru didactic la Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie 

Cantemir” Rădăuţi. 

Domnul prof. Anişor Vasiliu, inspector de Istorie la ISJ 

Suceava a prezentat succint date privitoare la obiectivele 

societății, principalele prevederi ale Statutului organizației, 

subliniind că, din păcate, domnul prof. univ. dr. Bogdan 

Murgescu, președintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din 

România, nu a putut fi prezent la întrunirea de la Suceava, 

dar a trimis un mesaj de salut. 

Pe baza propunerilor formulate, în urma votului exprimat de 

participanții la Adunarea de reînființare a filialei județene 

Suceava care are următoarea conducere: 

PREŞEDINTE: Prof.univ.dr. Ştefan PURICI, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

VICEPREŞEDINTE: prof. Anişor VASILIU, inspector 

Istorie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava 

SECRETAR-TREZORIER: Niga Valentin BUDA, Colegiul 



Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

BIROUL (CONSILIUL) DE CONDUCERE: 

Conf.univ.dr. Florin PINTESCU, Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava 

Prof. Liliana BILAN, Colegiul de Artă „Ciprian 

Porumbescu” Suceava 

Prof. dr. Palaghia RADION, Colegiul Tehnic „Mihai 

Băcescu” Fălticeni 

Prof. Mircea STRUGARIU, Şcoala Gimnazială „Petru 

Comarnescu” Gura Humorului 

Prof. Ciprian VRÎNCEANU, Liceul Teoretic „Ion Luca” 

Vatra Dornei 

Cu acest prilei, Societatea de Științe Istorice din România a 

transmis un mesaj pentru istoricii suceveni pe care îl 

prezentăm integral. 

„Societatea de Științe Istorice din România, care este cea 

mai cuprinzătoare asociație profesională din domeniul 

istoriei, cuprinzând deopotrivă profesori din învățământul 

gimnazial și liceal, cercetători, profesori universitari, 

arhiviști, muzeografi, studenți și alți iubitori ai istoriei, 

salută inițiativa colegilor suceveni de a reînființa filiala 

SȘIR de la Suceava și de a reînnoda o tradiție care a fost 

foarte bogată în trecut. Sunt convins de faptul că atât prin 

eforturi proprii, cât și în cooperare cu filiala deja existentă 

de la Rădăuți, colegii suceveni vor putea contribui 

semnificativ la îmbogățirea cunoașterii istorice, atât în ceea 



ce privește Bucovina, cât și în ceea ce privește ansamblul 

istoriei naționale și universale. Mă bucur foarte mult să 

putem conlucra pentru binele comun al breslei istoricilor, ca 

și al întregii societăți românești, aflate acum sub semnul 

celebrării Centenarului Marii Uniri din 1918”, se arată în 

mesajul semnat de prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, 

președintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din România 
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Un eveniment de excepţie în viaţa culturală a Sucevei, 

respectiv lansarea unei cărţi, şi ea de excepţie, „Coleg de 

generaţie”, de Marius Costel Eşi, a trezit la viaţă densă şi 

profundă Observatorul Astronomic din Suceava, pur şi 

simplu luat cu asalt de universitari, profesori gimnaziali, 

studenţi şi niscaiva plebe creatoare, într-un amalgam 

scriitoricesc, actoricesc şi folcloric amuzant. Ambient 

remarcabil, înviorat de acordurile clasice ale chitarei lui 

Cosmin Mariciuc, de la Colegiul Naţional de Arte „Ciprian 

Porumbescu” din Suceava şi o ipostază surprinzătoare, 

adică intimă şi luminoasă, din partea exponenţilor 

sistemului educaţional local, care percep, în rândurile 

aşternute în pagini (admirabila şi sugestiva copertă: Narcisa 

Eşi), o ciudată frescă a năzuinţelor lor, amintind mângâietor 

de sugestia „Cina cea de Taină”, din vremurile iluminării 

spiritului uman. 

Moderator al evenimentului, o studentă „la litere” 

emoţionată şi emoţionantă, Andreea Sava, iar la prezidiul 

ştiinţific, împovărat de titluri academice care le glorifică 



îndreptăţit cariera, doamna Nadia Serdenciuc şi domnul 

Corvin Bejenariu, flancându-l pe dezinvoltul scriitor de 

subtilă profunzime Marius Costel Eşi, dornean prin naştere, 

ieşean prin genealogia dezvăluită de nume, scriitor român 

autentic, prin ceea ce scrie. Mie mi-a plăcut, în mod 

deosebit, prezentarea cărţii, din perspective scriitoriceşti, nu 

academice, săvârşită de Nadia Serdenciuc, pariind cu Eugen 

Prodan că Nadia Serdenciuc scrie, în taină, poezie şi proză. 

Scurtă, din pricina veşnicei neîncrederi în sine pe care o 

cauzează şi talentul, şi erudiţia. Între discursuri, folk şi 

covere neunitare, apoi, în două reprize de câte cinci, lecturi 

din carte, făcute inspirat şi cu o firească exaltare de către 

tânărul autor, care, fără premeditare, mi-a adus aminte de un 

personaj al lui Vajda, care deschidea o fereastră, spre o piaţă 

aglomerată, şi striga: Oameni, vă iubesc! 

Ascultând cu atenţie, am înţeles, înainte de a citi cartea şi cu 

ochii mei, că proza lui Eşi are, dincolo de construcţiile 

alegorice directe sau indirecte, ceva din subtilitatea teatrului 

lui Lucian Blaga, în care nu personaje, ci idei se confruntă 

prin dialog; un eu tridimensional, suprapus peste aparentul 

binom autor-personaj, pe fundalul „Cinei celei de Taină” pe 

care o reprezintă sistemul educaţional românesc, „profesorul 

de” sau „profesorul de” încifrând, cu sugestia caricaturală a 

numelor, o largă paletă existenţială, în care scapără rar, dar 

puternic spiritul dascălului, al iniţiatorului, al şlefuitorului 

de destine. Iar problema centrală a educaţiei, după cum o 

sugerează discret Marius Costel Eşi, o reprezintă, de fapt, 

dizolvarea, fărâmiţarea şi presurarea iniţiatorului în 

profesori, în identităţi ciudate, în roboţi educaţionali 



înstrăinaţi tridimensional peste perspectiva plată a 

platitudinii tragicomice. 

Nu intenţionez să mă transform într-un recenzent, acum, 

până nu citesc cu sufletul meu cartea, aşa că revin la misia 

mea de fotoreporter, dar nu înainte de a sublinia răspicat: 

sâmbătă, 31 martie 2018, la Suceava, un prozator înnăscut, 

Marius Costel Eşi, şi-a vestit intrarea în lumea creaţiei, 

acolo unde va fi „Coleg de generaţie” cu toţi idolii vieţii 

sale de până acum.  
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Evenimente 

 

Profesori de istorie din întreg județul Suceava au participat, 

vineri, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava la 

prima ediție a Simpozionului Ştiinţific Naţional Probleme 

metodico-ştiinţifice în învăţământul istoric gimnazial şi 

liceal. Unirea Basarabiei cu România. Organizat de 

Facultatea de Istorie și Geografie. 

Bucurându-se de participarea a circa 60 de cadre didactice 

din învățământul preuniversitar, simpozionul a fost deschis 

de prof. univ. dr. Ştefan Purici, prorector al Universității 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, și prof.  Anişor Vasiliu, 

inspector de Istorie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Suceava. 

În cadrul simpozionului au susținut comunicări Florin 

Pintescu, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, 

Rodica Cozaciuc , Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ 

Suceava, Ștefan Purici, Universitatea „Ştefan cel Mare” din 



Suceava, Ciprian Vrînceanu, Liceul Teoretic „Ion Luca” 

Vatra Dornei, Petrică Ciocan,  Colegiul Naţional „Dragoş 

Vodă“ Câmpulung Moldovenesc, Marian Olaru,  Colegiul 

Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi“ Rădăuţi, Didina 

Petrișor,  Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare“ Suceava și 

Radion Palaghia, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu“. 

În partea a doua a reuniunii, a avut loc Adunarea de 

reînființare a filialei judeţene Suceava a Societăţii de Ştiinţe 

Istorice din România și au fost organizate alegerile pentru 

desemnarea conducerii filialei. De precizat este că în zona 

Rădăuți funcționează o filială condusă de prof. Ionel 

Mitrofan, cadru didactic la Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie 

Cantemir” Rădăuţi. 

Domnul prof.  Anişor Vasiliu, inspector de Istorie la ISJ 

Suceava a prezentat succint date privitoare la obiectivele 

societății, principalele prevederi ale Statutului organizației, 

subliniind că, din păcate, domnul prof. univ. dr. Bogdan 

Murgescu, președintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din 

România, nu a putut fi prezent la întrunirea de la Suceava, 

dar a trimis un mesaj de salut. 

Pe baza propunerilor formulate, în urma votului exprimat de 

participanții la Adunarea de reînființare a filialei județene 

Suceava care are următoarea conducere: 

PREŞEDINTE: Prof.univ.dr. Ştefan PURICI, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

VICEPREŞEDINTE: prof. Anişor VASILIU, inspector 

Istorie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava 



SECRETAR-TREZORIER: Niga Valentin BUDA, Colegiul 

Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

  

BIROUL (CONSILIUL) DE CONDUCERE: 

Conf.univ.dr. Florin PINTESCU, Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava 

Prof. Liliana BILAN, Colegiul de Artă „Ciprian 

Porumbescu” Suceava 

Prof. dr. Palaghia RADION, Colegiul Tehnic „Mihai 

Băcescu” Fălticeni 

Prof. Mircea STRUGARIU, Şcoala Gimnazială „Petru 

Comarnescu” Gura Humorului 

Prof. Ciprian VRÎNCEANU, Liceul Teoretic „Ion Luca” 

Vatra Dornei 

  

Cu acest prilei, Societatea de Științe Istorice din România a 

transmis un mesaj pentru istoricii suceveni pe care îl 

prezentăm integral. 

„Societatea de Științe Istorice din România, care este cea 

mai cuprinzătoare asociație profesională din domeniul 

istoriei, cuprinzând deopotrivă profesori din învățământul 

gimnazial și liceal, cercetători, profesori universitari, 

arhiviști, muzeografi, studenți și alți iubitori ai istoriei, 

salută inițiativa colegilor suceveni de a reînființa filiala 

SȘIR de la Suceava și de a reînnoda o tradiție care a fost 



foarte bogată în trecut. Sunt convins de faptul că atât prin 

eforturi proprii, cât și în cooperare cu filiala deja existentă 

de la Rădăuți, colegii suceveni vor putea contribui 

semnificativ la îmbogățirea cunoașterii istorice, atât în ceea 

ce privește Bucovina, cât și în ceea ce privește ansamblul 

istoriei naționale și universale. Mă bucur foarte mult să 

putem conlucra pentru binele comun al breslei istoricilor, ca 

și al întregii societăți românești, aflate acum sub semnul 

celebrării Centenarului Marii Uniri din 1918”, se arată în 

mesajul semnat de prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, 

președintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din România 
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