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Rectorul Academiei de Științe Economice din Republica 

Moldova, academician Grigore Belostecinic, va fi distins cu 

titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava. 

Ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava va avea loc vineri, 

11 mai a.c., de la ora 11.00, în Auditoriumul USV „Joseph 

Schmidt”. 

Academicianul Grigore Belostecinic a mai fost distins cu 

Doctor Honoris Causa al Universităţii Economice „D. 

Ţenov”, or. Sviştov, Bulgaria – 2010, Doctor Honoris Causa 

al Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, România – 2009, 

Doctor Honoris Causa al Universităţii “Ovidius” din 

Constanţa, România – 2008 și Doctor Honoris Causa al al 

Universității de Stat de Economie și Comerț din or. Kiev, 

Ucraina. 

Precizăm că Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava  a hotărât pe 22 martie a.c. conferirea titlului de 

Doctor Honoris Causa al USV rectorului Academiei de 

Științe Economice din Republica Moldova, academician 

Grigore Belostecinic.  
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Volumul „Ce-ai vrut să spui, Doctore…? Mesajul medical: 

coduri şi interpretare”, semnat de jurnalista suceveancă 

Dana Humoreanu, a fost lansat, vineri, în cadrul celei de a 

V-a ediţii a Salonului Internaţional de Carte Alma Mater 

Librorum, organizat anul acesta în perioada 3-4 mai 2018, 

de către Universitatea „Ştefan cel Mare” – Biblioteca USV, 

în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava şi Consiliul 

Local Suceava. 

Coordonatorul Bibliotecii Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava, prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu, a declarat, 

vineri, că  această carte este „o realizare a unui parcurs 

doctoral strălucit”  şi este rezultatul activităţii de cercetare 

despre coduri şi simboluri în limbajul medical. 

„Ce-ai vrut să spui, Doctore…?” este un titlu care a prins 

cititorul şi iubitorul de carte la cea de a V-a ediţie a 

Salonului Internaţional de Carte „Alma Mater Librorum” de 

la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. Programul 

nostru a fost transmis sub formă de invitaţie tuturor 

sucevenilor, multă lume m-a întrebat dacă în salon a fost şi 

carte medicală. „Ce-ai vrut să spui, Doctore?” este un titlu 

care i-a trimis către ideea că este vorba de o carte medicală. 

Surpriza am dezvăluit-o astăzi, când am prezentat conţinutul 

cărţii, care este, de fapt, o realizare a unui parcurs doctoral 

pe care l-a parcurs Dana Humoreanu, un parcurs  doctoral 

strălucit”, a spus profesorul universitar sucevean. 

 



 

 

 

N.B. 

 

 

 

 

Două cărți pentru copii, 

semnate de artista 

plastică Ana Maria 

Ovadiuc 

 

 

 

Crai Nou 

 

 

 

Pg.11 

 

Cărţile „Nuf şi acadeaua lipicioasă” şi „Mărul şi Omida”, 

apărute la Editura Amo, semnate de artista plastică Ana 

Maria Ovadiuc,  au fost lansate, vineri, la Universitatea 

„Ştefan cel Mare” Suceava, în cadrul Salonului 

Internaţional de Carte Alma Mater Librorum. 

„Cărţile prezente la salon sunt altfel şi altceva decât cărţile 

pe care le citiţi în mod obişnuit, precum poveştile clasice. 

Sunt poveşti inspirate din realitate, în una dintre cărţi, spre 

exemplu, unul dintre personajele inserate este un medic care 

lucrează la SMURD, iar acţiunea din «Povestea din Golful 

Albastru» se petrece la Marea Neagră”, a explicat autoarea. 
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Studenţii Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) 

Alexandru Ilie Maciuc, David Gherasim şi Radu Cristian 

Scutelnicu şi-au adjudecat poziţia a II-a a clasamentului 

Concursului de Microcontrolere şi Aplicaţii „Mihail 

Konteschweller", de la Iaşi, de la finele săptămânii trecute. 

„Robot autonom bazat pe detecţia liniei” este proiectul cu 

care studenţii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor s-au înscris în competiţie, aceştia fiind 

coordonaţi de universitarul Remus Cătălin Prodan. 

A IX-a ediţie a concursului de microcontrolere şi aplicaţii a 

reunit 29 de echipe de la Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie 

„Grigore T. Popa” din Iaşi, Universitatea Dunărea de Jos 

din Galaţi, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 



Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Universitatea 

Politehnică din Bucureşti, Universitatea Maritimă din 

Constanţa. 

Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Electronică, 

Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - Universitatea 

„Gheorghe Asachi” Iaşi.  
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În perioada 3-11 mai 2018, sub genericul „Maroc: o natură 

splendidă şi o cultură autentică”, Anissa Taouil Hassouna 

expune la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava o 

serie de fotografii pe care artista le-a realizat în oraşe din 

diferite zone ale Marocului. Fotografiile surprind 

monumente, stilul de viaţă al oamenilor şi spaţii naturale 

splendide. De asemenea, artista prezintă publicului 

sucevean câteva obiecte artizanale, precum portul tradiţional 

al femeilor, „Takchita” şi „Gandoura”, eşarfe berbere şi 

articole de încălţăminte, obiecte decorative din lemn şi 

ceramică. 

În plus, vizitatorii pot răsfoi şi colecţia de poezie „My Book 

of Many Colors” (2017), scrisă în cinci limbi, pentru a îşi 

face o idee despre literatura marocană, despre 

caracteristicile, temele şi tehnicile ei. Pe lângă faptul că este 

studentă Erasmus în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării, specializarea limba spaniolă, Anissa Taouil 

Hassouna este profesor de limba engleză la Facultatea de 

Litere Mohammedia, din cadrul Universităţii Hassan II 



Casablanca, pictor şi poet. În deschiderea expoziţiei sale, ea 

a declarat: „Sper, prin expoziţia mea, să ofer o perspectivă 

asupra Marocului, poporului său, naturii splendide şi culturii 

autentice. Marocul merită vizitat pentru istoria sa bogată, 

oamenii toleranţi, ospitalieri şi generoşi şi atracţiile naturale 

magice. Sunteţi toţi invitaţi să îl vizitaţi şi să vă bucuraţi de 

el, cum mă bucur eu de viaţa mea aici în România, o ţară a 

cărei cultură are multe lucruri în comun cu cea marocană“ 
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Mixul exploziv dintre muzica tradiţională românească şi 

ritmurile actuale a răsunat până târziu în noapte, în 

campusul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), 

la concertul trupelor Odyssey şi Subcarpaţi, care au deschis 

cea de a VIII-a ediţie a Festivalului „Zile şi nopţi 

studenţeşti” (ZNSt). 

În deschiderea spectacolului, rectorul interimar al instituţiei, 

prof. univ. dr. Mihai Dimian, a vorbit despre evenimentele 

pregătite în cadrul festivalului, transmiţând totodată 

studenţilor un mesaj de încurajare a voluntariatului, de 

implicare şi responsabilitate. 

„«Zile şi nopţi studenţeşti» este un festival făcut de studenţi, 

pentru studenţi. Nu ştiu dacă este cel mai mare festival 

studenţesc din România, aşa cum îl prezintă organizatorii, 

dar cu siguranţă este un festival unic prin diversitate şi 

intensitate. Trei săptămâni, 100 de evenimente, într-o 

singură universitate. Este un festival care conţine competiţii, 

concursuri individuale şi pe echipe, spectacole de muzică, 

teatru şi film, conferinţe şi ateliere de lucru, acţiuni civice şi 



sociale. Dar poate dincolo de aparenţe, acest festival este, în 

primul rând, despre voluntariat, despre dăruire şi 

responsabilitate. (...) Ieşiţi din lumea virtuală şi bucuraţi-vă 

de lumea reală. Bucuraţi-vă de ZNSt, bucuraţi-vă de USV”, 

le-a transmis Dimian studenţilor, la concertul de luni seară.  

Reamintim că ZNSt se desfăşoară în perioada 7-27 mai, iar 

programul complet al festivalului poate fi consultat pe 

pagina web a universităţii, www.usv.ro,şi pagina de 

Facebook www.facebook.com/universitateasuceava. 

Cât despre concertul care a deschis cele trei săptămâni de 

distracţie de la USV, primele acorduri au putut fi auzite în 

campusul universitar după ora 20.00, când pe scenă şi-au 

făcut intrarea membrii trupei Odyssey, prieteni ai 

Universităţii, care au mai dat tonul distracţiei la USV de 

numeroase ori. Show-ul live al sucevenilor, stilul lor 

consacrat de folk-rock şi piesele propuse pentru seara de 

luni au fost apreciate de publicul prezent, iar aplauzele s-au 

ţinut scai de fiecare melodie. 

Au urmat neconformiştii de la Subcarpaţi, cu ritmurile lor 

neconvenţionale de hip-hop, rap şi dubstep, asociate cu 

muzica tradiţional românească. 

Concertul a vibrat de energie de la început până la sfârşit. 

Creativi şi energici, cu o doză de nebunie cât să nu permită 

nici unui spectator să se plictisească, artiştii au oferit un 

show inedit în care au inclus, pe lângă instrumentele clasice, 

şi instrumente populare (acordeon, fluier etc.). 

  

http://www.usv.ro/
http://www.facebook.com/universitateasuceava


Ce urmează în programul ZNSt? 

Accesul la evenimentele Festivalului „Zile şi Nopţi 

Studenţeşti” este liber. Dintre evenimentele de forţă 

organizate în următoarele trei săptămâni mai amintim: 

Concert de jazz & blues Mike Godoroja & Blue Spirit (15 

mai, ora 20.00, Grădina Englezească/Auditorium); Concert 

Mircea Baniciu & Band (17 mai, ora 20.00, Grădina 

Englezească/Auditorium); Spectacolul „Kebab” al Teatrului 

„Matei Vişniec” (19 mai, ora 17.00, Auditorium); 

Concursul internaţional HARD & SOFT (21-25 mai); 

Spectacol „Pisica Verde” - Teatrul Studenţesc Fabulinus - 9 

mai (19.00), 12 mai (14.00) şi 20 mai (ora 16.00), 

Auditorium; spectacol de teatru „Ileana, Principesa de 

România” -  Liana Ceterchi (16 mai, ora 20.00, 

Auditorium), „Studenţii au talent”, acţiuni de ecologizare, 

donare de sânge, noaptea muzeelor la USV etc. 

 

 

 


