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Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

consideră că majorarea cu 47 a locurilor bugetate, începând 

din anul universitar viitor, este o măsură benefică pentru 

calitatea învățământului superior. 

Rectorul interimar al USV, MIHAI DIMIAN, a precizat, la 

Radio VIVA FM, că – în actualul context economic și social 

– se impune mutarea unor locuri de la științe socio-umane 

către IT, sănătate, energie și alte domenii cu cerere pe piața 

muncii. 

El a mai precizat că universitățile mari din București, Cluj-

Napoca și Iași desfășoară „manipulări incredibile” în ceea 

ce privește scăderea alocării locurilor fără taxă. 
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Viva CAFE 

 

Informații din mediul academic la VIVA FM. Alături de 

Iulia Sîrghi s-a aflat prof.univ.dr.ing Mihai Dimian, 

ordonator de credite USV. Aflați noutăți despre activitatea 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, planuri și 

investiții. 

Pentru al unsprezecelea an consecutiv, Universitatea „Ștefan 

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. 

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. 

Iulia Sîrghi: În acest weekend s-a desfășurat competiția 

„Student pentru o zi!” Au participat peste 250 de elevi si 

profesori. Cum s-a derulat toată această acțiune? 

„Important este ca elevii din clasa a XI-a și a XII-a să 

petreacă o zi în universitate așa cum o fac și studenții, au 

parte de o sinteză a vieții studențești într-o singură zi. 

Important este ca tinerii să înțeleagă rolul educației 

superioare și fie că aleg să vină la Suceava sau să meargă în 

alt centru universitar din România sau UE, important este să 

nu renunțe, pentru că într-adevăr studiile superioare oferă o 

altă carieră și o altă perspectivă asupra vieții” a declarat 

prof.univ.dr.ing Mihai Dimian, ordonator de credite USV. 

 

 

 

Cristi 

OCHRIM 

 

 

Medalie de aur pentru o 

lucrare a USV la Geneva 

 

 

www.vivafm.ro 

 

 

Știri Suceava 

 

Săptămâna trecută, în Elveția, s-a desfășurat cea de-a 46-a 

ediție a Salonului de Inventică „Salon International des 



 

 

 

Inventions Geneve” 2018. 

Ca urmare a unei selecții realizate în cadrul competiției 

naționale organizată de Ministerul Cercetării și Inovării, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a participat la 

Geneva cu lucrarea „Dispozitiv electrochimic hibrid”. 

Autorii lucrării sunt Dorel Cernomazu, Ilie Nițan, Mihai 

Rață, L. Dan Milici, Mariana Milici, Ilie Romaniuc, 

Constantin Ungureanu, Ovidiu Tanța. 

În urma jurizării, invenția USV a fost distinsă cu Medalie de 

aur la secțiunea C – Energie. 

Totodată, lucrarea „Dispozitiv electrochimic hibrid” a 

primit diploma „Best Invention”, din partea Institutului 

Inventatorilor și Cercetătorilor din Iran. 
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Rectorul interimar al 

USV: Ar fi bine să 

înceteze minciuna că s-au 

luat locurile de la 

București și s-au dat la 

Suceava și să se discute 

despre ceea ce s-a 

întâmplat în fapt: 

mutarea unor locuri 

bugetate de la științe 

socio-umane la medicină, 

inginerie, agronomie 
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Rectorul interimar al Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, a explicat, într-o 

analiză cu privire la distribuția locurilor bugetate din 

universitățile românești că mutările care s-au făcut au avut 

loc preponderent între universități din același centru 

universitar și că „ar fi bine să înceteze minciuna că s-au luat 

locurile de la București și s-au dat la Suceava”. 

Mihai Dimian a precizat, pe pagina sa de socializare, că în 

ceea ce privește distribuția locurilor bugetate în 2018 

comparativ cu 2017, în cele mai mari patru centre 

universitare, respectiv București, Cluj, Iași și Timișioara, se 

constată că la licență 66% dintre locuri sunt alocate celor 

patru centre, la masterat 71-72%, iar la doctorat 84-85% 

(40% dintre locurile la doctorat fiind alocate Bucureștiului). 
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atașatul cultural al 

Ambasadei SUA la 

București, la 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava 
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Atașatul cultural al Ambasadei SUA la București, Scott A. 

Reese, a susținut o prelegere, luni, 16 aprilie a.c., la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, la invitația 

prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector cu Imaginea 

universității, relații internaționale și dezvoltare europeană. 

„Intitulată The life of an American diplomat: challenges and 

perspectives, prelegerea a angrenat publicul numeros – 

studenți, cadre didactice și alți invitați prezenți la eveniment 

– într-o dezbatere care a atins subiecte precum: parcursul 

academic al tinerilor și cariera în diplomație, rolul 



diplomației culturale în politica externă a unui stat, 

contextul politic actual, rolul limbilor sub aspectul 

comunicării diplomatice, impactul diferențelor culturale în 

configurarea geopolitică a lumii etc. Totodată, Domnia Sa a 

împărtășit din experiențele sale profesionale în calitatea de 

membru al misiunilor diplomatice ale SUA în Norvegia, 

Mali, Nordul Irakului, Beijing, Bagdad, regiunea kurdă din 

Irak și, în prezent, București. Sesiunea de întrebări și 

răspunsuri a fost una foarte incitantă, generând opinii și 

comentarii pe cât de concrete pe atât de deschise și 

argumentate”, au informat reprezentanții USV. 

Potrivit sursei citate, Scott A. REESE și-a început 

activitatea profesională în domeniul IT, specializându-se 

ulterior, prin intermediul studiilor de doctorat, în ingineria 

sistemelor. 

Totodată, Scott A. REESE are o bogată activitate didactică, 

atât la nivel preuniversitar, unde a predat algebra, cât și la 

nivel universitar, în domeniul calculatoarelor. 
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Musicalul „Put Your 

Hands in the Air”, pe 
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Evenimente  

 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava găzduiește joi, 19 aprilie a.c., de 



 

 

 

scena USV 

 

 la ora 19.00, în Auditorium „Joseph Schmidt”, musicalul 

„Put Your Hands in the Air”, un spectacol ce „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”. 

„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 pubicitate 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 niciun 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. 

Spectacolul „Put Your Hands in the Air” este regizat 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, iar accesul studenților este 

gratuit pe baza de invitație. Invitațiile se pot procura de la 

sediul CCS, iar biletele se poat achiziționa și on-line de pe 

ccs-sv.ro; biletesuceava.ro.  
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Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 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, 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. 

Coordonatorul Bibliotecii USV, prof. univ. dr. Sanda-Maria 

Ardeleanu, a informat, într-un comunicat de presă, că 

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 

2018, este dedicată în special 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 2018, 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)”, a spus prof. univ. dr. Sanda-Maria 

Ardeleanu. 

Aceasta a menționat că 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. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a predat 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

14.257 de metri pătrați din campusul din comuna Moara 

pentru construcția unui cămin de 945 de locuri. 

Investiția ar urma să reducă din deficitul de spații de cazare 

cu care se confruntă universitatea suceveană an de an,USV 

figurând cu cel mai mare deficit la nivel național în ceea ce 

privește numărul de locuri de cazare disponibil, raportat la 

cererea înregistrată. 

Investiția va fi realizată de Ministerul Dezvoltării 

Regionale, prin Compania Națională de Investiții. De 

cealaltă parte, Universitatea va asigura finanțarea pentru 

racordurile la utilități (energie electrică, apă, canal, gaz sau 

alt tip de combustibil utilizat), iar după finalizarea investiției 

instituția este obligată să mențină destinația căminului 

pentru o perioadă de minim 15 ani. 



Într-o primă etapă, șase universități din țară au fost declarate 

eligibile pentru construcția de noi cămine, preconizându-se 

că termenul de finalizare nu va fi mai lung de doi ani. 

Campusul de la Moara se întinde pe 30 de hectare (300.000 

de mp), căminul fiind prima investiție care va fi realizată 

acolo. 

 Reamintim că Universitatea din Suceava are în 

administrare un număr de cinci cămine studenţeşti, însă 

căminul din corpul N, de pe strada Universităţii, este 

rezervat studenţilor Erasmus şi oficialităţilor. 

Anual, peste 1.000 de cereri de cazare rămân neonorate. 

Pentru căminele din campus, în funcție de confortul și 

facilitățile camerelor de cazare, studenții plătesc sume 

începând de la 150 de lei pe lună până la 420 de lei. 

Totodată, pentru a suplimenta spaţiile de cazare pentru 

studenţi, conducerea Universităţii „Ştefan cel Mare”  vrea să 

ia în administrare un cămin din incinta Colegiului Tehnic de 

Industrie Alimentară, în vederea transformării sale în 

internat pentru studenţi. Procedurile de preluare sunt în curs 

de a fi încheiate. Internatul dispune de circa 200 de locuri de 

cazare, însă are nevoie de  o reabilitare amplă pentru a putea 

fi dat în folosință.  
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La USV a avut loc prima 
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Pentru al unsprezecelea an consecutiv, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a organizat concursul pentru elevi 



 

 

 

 

etapă a Concursului 

„Student pentru 1 zi” 

 

„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 – concertul 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, Ordonatorul de credite al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

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 și expertiza produselor alimentare, 

Ingineria produselor alimentare, Gastronomie, Ecologie și 

Protecția 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 și expertiza produselor alimentare, 

Ingineria produselor alimentare, Gastronomie, Ecologie și 

Protecția Mediului, Istorie, Geografie, Filosofie și 

Psihologie, Limba Franceză. 

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

miercuri, 18 aprilie. 
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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 Cernăuți și 

Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences 

(Iași) organizează Conferinţa științifică 

internațională Ethical and Social Dimensions in Public 

Administration & Law. 

Manifestarea științifică reunește 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. 

Pentru informații suplimentare, 

accesați www.fdsa.usv.ro şi conferinta.asdap.ro . 

Acest proiect este realizat în asociere cu Primăria 

Municipiului Suceava şi  Consiliul Local Suceava. 
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Vineri, concert 

Alexandra Fits, la USV 
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Vineri, 20 aprilie 2018, începând cu ora 19.00, la 

Auditorium „Joseph Schmidt” de la USV, va avea loc 

Recitalul Alexandrei Fits, o veritabilă  ambasadoare a 

cântecului francez. 

Câştigătoare a premiului I la „Soirée de la Chanson 

française” din Split (Croaţia), în 2008, Alexandra  este 

asemănată de către Georges Moustaki  cu Barbara şi, fie că 

se află în faţa pianului sau doar a microfonului, ea este unul 

dintre acei artişti dăruiţi, care au nevoie permanentă să 

dăruiască, informează un comunicat al Casei de Cultură a 

Studenţilor (CCS), instituţie organizatoare a acestui 

eveniment. 

În prezent, Alexandra Fits este în Turneu Naţional cu două 

proiecte de anvergură, iniţiate şi coordonate de dirijorul 

Cristian Oroşanu: „FITS cântă PIAF” (concert care reuneşte 

lucrări din repertoriul celebrei Edith Piaf) şi „TăNASE fits 

PIAF” – o prietenie muzicală (concert care reuneşte lucrări 

din repertoriul celor două mari doamne ale cântecului 

românesc şi francez, Maria Tănase şi Edith Piaf), 

aranjamentele şi transcripţiile muzicale fiind realizate de 

http://www.fdsa.usv.ro/
http://conferinta.asdap.ro/


către pianistul, aranjorul şi 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. 

Preţul unui bilet este de 10 lei, accesul studenţilor fiind 

gratuit pe baza de invitaţie, care se pot procura de la sediul 

CCS 

 

 


