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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității 

Suceava organizează vineri, 20 aprilie, pe scena 

Auditoriumului „Joseph Schmidt”, un recital cu talentata 

artistă Alexandra Fits (voce și pian). Spectacolul este 

programat de la ora 18.00. Prețul unui bilet este de 10 lei. 

Biletele se pot achiziționa online de pe ccs-sv.ro, 

biletesuceava.ro sau înainte de spectacol. Accesul 

studenților este gratuit pe baza de invitație. Invitațiile se pot 

procura de la sediul Casei de Cultură a Studenților. Potrivit 

organizatorilor, „Alexandra este o veritabilă ambasadoare a 

cântecului francez. Asemănată lui Barbara (de către 

Georges Moustaki), fie că se află în faţa pianului sau doar a 

microfonului, ea este unul dintre acei artişti dăruiţi, care au 

nevoie permanentă să dăruiască”. În prezent, Alexandra Fits 

este în Turneu Național cu două proiecte de anvergură, 

inițiate și coordonate de dirijorul Cristian Oroșanu: FITS 

cântă PIAF (concert care reunește lucrări din repertoriul 

celebrei Edith Piaf) și TĂNASE fits PIAF – o prietenie 

muzicală (concert care reunește lucrări din repertoriul celor 

două mari doamne ale cântecului românesc și francez, 

Maria Tănase și Edith Piaf), aranjamentele și transcripțiile 

muzicale fiind realizate de către pianistul, aranjorul și 



artistul argentinean Mariano Castro. Naturaleţea şi firescul 

cu care Alexandra îmbină muzica clasică cu chansonul 

francez, jazz-ul şi cântecul românesc, îi permit să îşi 

exprime plenar talentul neîngrădit, mai adaugă 

organizatorii. 
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Timp de trei zile, înotătorii Clubului Sportiv Universitar 

Suceava şi ai Clubului Sportiv Şcolar Suceava au luptat 

pentru calificarea la finalele naţionale, la etapa regională a 

Campionatului Naţional pentru cadeţi, concurs ce a avut loc 

la Bacău. Sucevenii au avut o evoluţie foarte bună, astfel că 

toţi cei 10 înotători din lotul condus de antrenorul Cezar 

Moscaliuc au reuşit să se califice mai departe, Călin 

Moscaliuc şi Ioan Socoliuc la categoria 14 ani, Daria Lucan, 

Maria Verciuc şi Teodor Plamada la 13 ani, Ioana Ursu, 

Ingrid Sofronea, Oana Sauciuc, Petriana Popovici şi Paul 

Panait la 12 ani. 

Astfel, Călin Moscaliuc a ocupat patru locuri I, la 100 şi 400 

metri liber, 100 metri spate şi 200 mixt, Ioana Ursu a 

terminat de trei ori pe locul I, la 100 şi 200 metri liber, dar 

şi 100 metri spate, o dată pe locul II, la 100 metri fluture, şi 

o dată pe locul III, la 200 metri mixt.  

În acelaşi concurs, Maria Verciuc a terminat de trei ori pe 

prima poziţie, la 100 şi 400 liber, şi 100 metri bras, Petriana 

Popovici a câştigat un loc II la 100 metri bras, Ioan 

Socoliuc, două locuri II la 100 şi 400 metri liber, iar Oana 

Sauciuc a ocupat un loc III la 100 metri bras. 



Foarte aproape de medalii au fost şi Daria Lucan, Paul 

Panait şi Ingrid Sofronea, stabilindu-şi noi recorduri 

personale.  

„Chiar dacă nu sunt în forma sportivă maximă, înotătorii 

noştri au reuşit să câştige multe medalii şi să se califice la 

faza finală, fapt pentru care îi felicit şi le urez succes în 

continuare. Mulţumim celor care ne sprijină şi sunt alături 

de noi: conducerea Şcolii Gimnaziale Nr. 3 Suceava, 

conducerea LPS şi CSŞ Suceava, conducerea CSU din 

Suceava, domnului Cătălin Bunduc şi Victoria 21 Gym, 

doamnei Daniela Burac, MADO Suceava şi tuturor 

celorlalţi care ne sunt alături”, a declarat antrenorul Cezar 

Moscaliuc. 

La finalul etapei regionale a naţionalelor de cadeţi, CSU 

Suceava s-a clasat pe locul II în clasamentul pe cluburi din 

zona Moldovei. 
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Studenții Universității din Suceava, precum și sucevenii 

care tranzitează sau vizitează campusul instituției au acces 

la o serie de informații despre arborii și arbuștii de acolo, de 

acest aspect ocupându-se studenți de la Silvicultură care au 

montat plăcuțe metalice cu date privind denumirea și țara de 

origine a plantelor. 

Fiecare copac din campus a primit câte o plăcuță metalică 

explicativă, cu denumirea științifică și populară și țara de 

origine a acestuia, plăcuțele fiind plasate la baza fiecărui 

arbore sau arbust.  

Inițiatorii proiectului spun că semnalizarea și etichetarea 



copacilor din campus vizează informarea studenților, 

cadrelor didactice și vizitatorilor asupra colecției 

dendrologice, îmbogățită în special în ultimii ani. 

Coordonatorul proiectului este universitarul Cezar 

Tomescu, care a precizat că „în prezent putem număra circa 

400 de exemplare în colecția dendrologică din campus, din 

circa 170 de specii. Această colecție este un laborator pentru 

studenții noștri”. 

Valoarea proiectului s-a ridicat la 20.000 de lei, fiind 

finanțat de Casa de Cultură a Studenților, fiind desemnat 

câștigător într-o competiție a proiectelor lansată de 

instituție. 

În proiect se mai arată că inițiativa studenților de la 

Silvicultură s-a lansat „în contextul actual al dezvoltării 

urbanistice a orașelor, în care spațiile verzi au de regulă de 

suferit, îmbunătățirea și optimizarea spațiului verde al 

campusului I al USV crescând atractivitatea, oferind 

totodată informații atât pentru angajații, studenții, invitații 

sau vizitatorii Universității, cât și pentru citadinii din 

împrejurimi. Se observă în ultimii ani o creștere a 

atractivității campusului atât datorită noii amenajări 

arhitectonice, cât și a îmbogățirii spectrului dendrologic al 

acestuia”. 

Inițiatorii au mai adăugat că proiectul va genera plus valoare 

amenajărilor peisagistice existente prin evidențierea 

elementelor dendrologice deosebite și punerea la dispoziția 

publicului larg a unui volum de informații despre acestea. 
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Pentru al unsprezecelea an consecutiv, Universitatea „Ștefan 



Talpalariu 

 

 

 

 

campus și premii, pentru 

elevii care au fost 

„Studenți pentru 1 zi” 

 

cel Mare” din Suceava (USV) organizează concursul pentru 

elevi „Student pentru 1 zi”. 

Sâmbătă, 14 aprilie, a avut loc prima etapă a acestui 

concurs, care a adunat peste 150 de elevi din clasele a XII-a 

din județele Neamț, Botoșani și Suceava. Aceștia au susținut 

probele de concurs la disciplinele Istorie, Geografie, 

Filosofie, Psihologie, Limba Română, Limba Engleză, 

Limba Franceză, Limba Spaniolă și Limba Italiană. 

A fi „Student pentru 1 zi” a însemnat pentru oaspeții USV 

nu doar un tur complet de campus, în care au putut vedea 

laboratoarele de specialitate, activitatea de la Radio USV, 

Centrul de Natație și Kinetoterapie, Biblioteca USV sau 

Observatorul Astronomic, ci și un prânz la Restaurantul 

USV, urmat de un spectacol oferit de Casa de Cultură a 

Studenților, susținut de artiștii Andrei Cicioc și Mihai 

Boicu. 

Profesorii coordonatori au participat la Atelierul special 

organizat pentru aceștia, intitulat „Direcțiile educației pentru 

o nouă revoluție industrială”, moderat de prof. univ. dr. 

Mihai Dimian, rector interimar al Universității „Ștefan cel 

Mare”. 

 Câștigătorii acestei etape sunt: Limba Franceză, Premiul I: 

Octavian Eusebiu Halici, Premiul al II-lea: Andreea Irimia 

și Cosmina Elena Pașparugă, Premiul al III-lea: Roxana 

Mihaela Cozan și Ionuț David Nicolai; Limba Engleză, 

Premiul I: Andrei Prodaniuc, Premiul al II-lea: Smaranda 

Carpov, Premiul al III-lea: Daniel Andrei Teodorovici; 

Limba Spaniolă, Premiul I, nivel avansat: Paul Berariu, 



Premiul I, nivel începător: Iuliana Viziteu, Premiul II, nivel 

avansat: Diana Strugariu, Premiul II, nivel începător: Elena 

Agafiței, Premiul III, nivel avansat:  Loredana Cantonaș, 

Premiul III, nivel începător: Narcisa Andreea Turcu; Limba 

Italiană, Premiul I: Alisa Isabela Luchian și Maximiliana 

Norocel, Premiul al II-lea: Gabriela Cătălina Mihailovici, 

Premiul al III-lea: Marina Florina Grigoraș; Limba Română, 

Premiul I: Raluca Tofan, Premiul al II-lea: Andra Tofan, 

Premiul al III-lea: Florea Alexandra; Geografie, Premiul I: 

Cosmina Apetroaie, Olivia Adelina Halici, Magda Iuliana 

Iacob, Premiul al II-lea: Iuliana Alexandra Lupu, Mădălina 

Apetrei, Alexandra Apetrei, Premiul al III-lea: Iulian 

Alexandru Țofei, Vasile Negrușeri, Alina Mihaela Burciu; 

Istorie, Premiul I: Alexandru George Abrudan, Mădălina 

Paraschiva Nesciuc, Marta Crețu, Premiul al II-lea: Andrei 

Sebastian Căldăruş, Gabriel Irimescu, Ana Maria Șoldan, 

Premiul al III-lea: Andreea Iacob, Andrei Radinschi, Raluca 

Elena Vieriu; Psihologie, Premiul I: Alexandra Șecman, 

Premiul al II-lea: Elena Cozma, Premiul al III-lea: Cristina 

Ilaş; Filozofie, Premiul I:  Constantin Costin Stîngu, 

Premiul al II-lea: Emilia Ionela Voroniuc, Premiul al III-lea: 

Iulian Tomeac. 

 Toți elevii au primit diplome de participare, iar cei clasați 

pe podium au plecat acasă cu premii oferite de USV. 

Câștigătorii locului I, la fiecare disciplină de concurs, au 

primit câte un Certificat de agrementare, care oferă 

deținătorilor posibilitatea de a fi studenți ai universității, 

beneficiind de scutirea de plată a taxelor de înscriere și 

înmatriculare la USV. 



Pe 21 aprilie va avea loc cea de-a doua etapă a concursului 

„Student pentru 1 zi”, tot pentru elevii din clasele a XII-a, la 

alte discipline, urmând ca, pe 12 mai, să aibă loc ultima 

etapă a concursului, cea adresată elevilor din clasele a XI-a. 

Pentru cea de a doua etapă, elevii se mai pot înscrie până 

miercuri, 18 aprilie. 
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Casa de Cultură a Studenților aduce pe scena 

Auditoriumului „Joseph Schmidt”, din campusul 

Universității din Suceava, musicalul „Put Your Hands in the 

Air” semnat de trupa de adolescenți Victoria Art, un 

spectacol care spune „povestea celei mai frumoase vârste, 

cu tentații periculoase, adrenalină, viraje și răsturnări de 

situație la finalul cărora dragostea și tinerețea triumfă într-

un delicios happy end”. Spectacolul va avea loc pe data de 

19 aprilie, de la ora 19.00. 

Producția „Put Your Hands in the Air” este regizată de 

Julieta Georoiu și Liviu Chițu, după un scenariu de Rareș 

Fota. Coregrafia este semnată de Rareș Fota și Toria 

Drăgulescu, iar muzica îi aparține lui Romeo Dediu 

(Holograf), pe versuri de Minioneta Georoiu și Tudor 

Dumitru. 

Prețul unui bilet este de 10 lei. Biletele se pot achiziționa 

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

spectacol. 

Accesul studenților este gratuit pe baza de invitație. 



Invitațiile se pot procura de la sediul Casei de Cultură a 

Studenților. 

„Musicalul este un gen recunoscut internațional mai ales în 

America… visul nostru. Broadway este unul dintre cele mai 

faimoase, poate chiar cel mai faimos centru de teatru din 

univers, care deja face publicitate celorlalte piețe de musical 

precum West-End, Anglia. Dați-mi un exemplu de musical 

românesc! Nu avem. Nu avem niciun titlu… până acum. 

Până acum nu aveam nici un titlu. Victoria Art vine cu o 

inovație în rândul artei românești, un musical 100% 

original. Putem dezvolta un întreg cult în România prin 

acest musical”, spune Rareș Fota, scenaristul și unul dintre 

coregrafii spectacolului. 
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Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) 

organizează în zilele de 20 și 21 aprilie 2018, ediția a II-a a 

Simpozionului național cu participare internațională 

„Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în 

spațiul românesc”. 

Potrivit coordonatorului Bibliotecii USV, prof. univ. dr. 

Sanda-Maria Ardeleanu, manifestarea este prilejuită de 

sărbătorirea Zilei Internaționale a Cărții și a drepturilor de 

autor și a Zilei bibliotecarului (23 aprilie) și se desfășoară în 

cadrul acțiunilor prin care Universitatea suceveană 

marchează Anul Centenarului Marii Uniri (1918-2018). 

Programul Simpozionului de anul acesta se desfășoară pe 

parcursul a două zile. Prima zi a Simpozionului, 20 aprilie , 

este dedicată comunicărilor științifice în plen și pe secțiuni 



(peste 50 de lucrări de specialitate ce reunesc autori valoroși 

din România, Republica Moldova, Ucraina și Italia). A doua 

zi, 21 aprilie, este rezervată excursiei de documentare la 

câteva dintre bibliotecile reprezentative din județul Suceava, 

deținătoare de fond de cărți de patrimoniu (Colegiul 

Naţional „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul Naţional 

„Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Institutul Naţional 

„Bucovina” Rădăuți şi Mănăstirea Sucevița). 

Programul Simpozionului din ziua de 20 aprilie mai include, 

de la ora 12.30, în holul central corp E al USV, vernisajul 

expoziției tematice „Cartea - sursă de cercetare și dezvoltare 

artistică”, realizată de Colegiul de Artă „Ciprian 

Porumbescu” din Suceava, și va fi urmată de vizita la 

Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

În aceiași zi, în intervalul 15.00-16.00, în Auditorium-ul 

„Joseph Schmidt”, corp F, se va desfășura un program 

artistic intitulat „Diversitate etnică și culturală în 

Bucovina”, susținut de formații ale diferitelor etnii din 

Bucovina (Ansamblul Kozaciok din Bălcăuți - comunitatea 

ucraineană, Ansamblul Solonczanka din Solonețu Nou - 

comunitatea muntenilor polonezi, comunitatea italiană, 

germană și armeană), dar și de renumita Corală de fete 

„Ciprian Porumbescu” a Colegiului Național „Ștefan cel 

Mare” Suceava, interpreta Manuela Pohoaţă și Ansamblul 

folcloric Arcanul al USV, urmând ca de la ora 19.10 să aibă 

loc concertul susținut de către solista Alexandra Fits. 

Simpozionul beneficiază de sprijinul sponsorilor: Sindicatul 

„Univers” al USV, Banca Transilvania și Asociația “Sf. 

Arh. Gavriil” Suceava. 

Evenimentul este organizat în colaborare cu Inspectoratul 

Școlar Județean Suceava, Casa Corpului Didactic „George 



Tofan” Suceava, Asociația Bibliotecarilor din România 

(ABR) – Filiala Suceava, având ca parteneri Asociația 

Italienilor din România (RO.AS.IT), Colegiile Naționale 

„Ștefan cel Mare” Suceava și „Eudoxiu Hurmuzachi” 

Rădăuţi, Institutul Naţional „Bucovina” Rădăuți, Mănăstirea 

Sucevița. 
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În perioada 27 – 29 aprilie 2018, Facultatea de Drept și 

Științe Administrative din cadrul Universității „Ştefan cel 

Mare“ din Suceava, Asociația Științifică de Drept și 

Administrație Publică Suceava, Facultatea de Drept a 

Universității Naționale „Yuriy Fedkovych” din Cernăuțiși 

Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences 

(Iași) organizează Conferinţa științifică internațională 

„Ethical and Social Dimensions in Public Administration & 



Law”. 

Manifestarea științificăreunește personalități marcante din 

România și din țările vecine, specialiști care vor aborda 

aspecte privind evoluţia mediului legislativ, impactul 

aplicării noilor norme juridice, perspective sociale în 

administraţie publică şi drept, metode de predare moderne și 

educație non-formală, didactici apreciative și valori etice. 

Conferința se dorește a fi o platformă de dezbatere, 

generatoare de soluții pentru problemele ridicate de 

contextul juridic și social-economic actual. 

Informații suplimentare pot fi obţinute 

accesând www.fdsa.usv.roşi conferinta.asdap.ro. Acest 

proiect este realizat în asociere cu Primăria municipiului 

Suceava şi  Consiliul Local Suceava. 
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Pentru al unsprezecelea  an consecutiv, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava organizează concursul 

pentru elevi „Student pentru 1 zi”. 

Potrivit reprezentanților instituției, sâmbătă, 14 aprilie, a 

avut loc prima etapă a acestui concurs, care a adunat peste 

150 de elevi din clasele a XII-a din județele Neamț, 

Botoșani și Suceava. Aceștia au susținut probele de concurs 

la disciplinele Istorie, Geografie, Filosofie, Psihologie, 

Limba Română, Limba Engleză, Limba Franceză, Limba 

Spaniolă și Limba Italiană. 

„A fi «Student pentru 1 zi» a însemnat pentru oaspeții USV 

nu doar un tur complet de campus, în care au putut vedea 

laboratoarele de specialitate, activitatea de la Radio USV, 

Centrul de Natație și Kinetoterapie, Biblioteca USV sau 

Observatorul Astronomic, ci și un prânz la Restaurantul 

USV, urmat de un spectacol oferit de Casa de Cultură a 

Studenților – concertul susținut de artiștii Andrei Cicioc și 

Mihai Boicu”, a precizat sursa citată. 

Profesorii coordonatori au participat la Atelierul special 

organizat pentru aceștia, intitulat Direcțiile educației pentru 

o nouă revoluție industrială, moderat de prof. univ. dr. 

Mihai Dimian, Ordonatorul de credite al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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CSU Suceava a început cu dreptul turneul play-out al Ligii 

Naţionale de handbal masculin învingând pe terenul celor 

de la HC Vaslui, după ce doar în urmă cu trei zile au pierdut 

în acelaşi loc în ultima rundă a sezonului regulat. Nu mai 

există emoţii în privinţa retrogradării directe din cauza 

faptului că HC Odorhei şi Poli Iaşi s-au retras din 

campionat, dar ultimele două clasate la finalul turneului 

play-out vor disputa baraj pentru menţinerea în primul 

eşalon valoric cu grupările clasate pe locul II în Divizia A. 

Elevii antrenorului Adrian Chiruţ au făcut mare risipă de 

efort, s-au mobilizat şi au avut şi şansă. Partida dintre HC 

Vaslui şi CSU Suceava a fost dominată de oaspeţi de la cap 

la coadă şi a fost câştigată de suceveni cu 26-24. 

 

_______ 
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Pentru al unsprezecelea  an consecutiv, Universitatea 

„Stefan cel Mare” din Suceava organizează concursul 

pentru elevi „Student pentru 1 zi”. Sâmbătă, 14 aprilie, a 

avut loc prima etapă a acestui concurs, care a adunat peste 

150 de elevi din clasele a XII-a din judeţele Neamţ, 

Botoşani şi Suceava. Aceştia au susţinut probele de concurs 

la disciplinele Istorie, Geografie, Filosofie, Psihologie, 

Limba Română, Limba Engleză, Limba Franceză, Limba 

Spaniolă şi Limba Italiană. 

A fi „Student pentru 1 zi” a însemnat pentru oaspeţii USV 

nu doar un tur complet de campus, în care au putut vedea 

laboratoarele de specialitate, activitatea de la Radio USV, 

Centrul de Nataţie şi Kinetoterapie, Biblioteca USV sau 

Observatorul Astronomic, ci şi un prânz la Restaurantul 

USV, urmat de un spectacol oferit de Casa de Cultură a 

Studenţilor – concertul susţinut de artiştii Andrei Cicioc şi 

Mihai Boicu. 

Toţi elevii au primit diplome de participare, iar cei clasaţi pe 

podium au plecat acasă cu  premii oferite de USV. 

Câştigătorii locului I, la fiecare disciplină de concurs, au 

primit câte un „Certificat de agrementare”, care oferă 

deţinătorilor posibilitatea de a fi studenţi ai universităţii, 

beneficiind de scutirea de plată a taxelor de înscriere şi 

înmatriculare la USV. 

Pe 21 aprilie va avea loc cea de-a doua etapă a concursului 



„Student pentru 1 zi”, tot pentru elevii din clasele a XII-a, la 

disciplinele Economie, Electrotehnică, Energetică şi 

Electromecanică, Proiectare  asistată de calculator în 

AutoCAD, Controlul şi expertiza produselor alimentare, 

Ingineria produselor alimentare, Gastronomie, Ecologie şi 

Protecţia Mediului , urmând ca, pe 12 mai, să aibă loc 

ultima etapă a concursului, cea adresată elevilor din clasele 

a XI-a, la disciplinele Electrotehnică, Energetică şi 

Electromecanică, Fizică distractivă, Ingineria produselor 

alimentare, Controlul şi expertiza produselor alimentare, 

Ingineria produselor alimentare, Gastronomie, Ecologie şi 

Protecţia Mediului, Istorie, Geografie, Filosofie şi 

Psihologie, Limba Franceză. 
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CSU Suceava a început 

turneul play-out cu o 

victorie la Vaslui 
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Echipa condusă de Adrian Chiruț a urcat pe primul loc în 

clasament după ce s-a impus duminică seara, pe terenul 

celor de la HC Vaslui, cu scorul de 26-24. Cu câte 6 goluri, 

Sipka și Burlacu au fost cei mai buni marcatori din tabăra 

suceveană. 

 


