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Social 

 

Rectorul interimar al Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, a anunțat, vineri, 

că instituția de învățământ superior va construi o grădiniță 

în Campusul de la Moara. 

„Cu finanțare dintr-un împrumut al Băncii Europene pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, vom construi o grădinița în 

Campusul II, ca bază practică și de cercetare pentru 

Facultatea de Șiințe ale Educației”, a spus Dimian. 

El a precizat că acesta este al doilea obiectiv din Campusul 

II al universității după ce, în martie, universitatea a predat 1 

ha de teren Companiei Naționale de Investiții, împreună cu 

documentația necesară, pentru construcția unui Cămin 

studențesc. 

„Lucrările la ambele obiective ar trebui să înceapă, cel 

târziu, în primăvara anului viitor”, a menționat rectorul 

interimar al USV, Mihai Dimian. 
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Pentru a promova oferta educațională și facilitățile pe care 



 oferta educațională pe 

două autobuze TPL 

 

USV le oferă, rectorul Mihai Dimian a solicitat conducerii 

Primăriei Suceava să asigure publicitatea gratuită pe două 

sau mai multe autobuze. 

„Considerăm că acest sprijin ar avea un efect benefic asupra 

noastră, a tuturor, întrucât un număr mare de studenți, dar și 

efervescența specific studențească contribuie la bunăstarea 

și prosperitatea întregului municipiu”,  a transmis rectorul 

USV, Mihai Dimian. 

Acesta a precizat și faptul că în Centrul universitar Iași 

există un program comun între universități, Primărie și 

Compania de transport public local, denumit Traseul 

Universitar, prin care se promovează oferta universitară a 

centrului, având totodată și opriri la fiecare universitate. 

Darie Romaniuc, directorul TPL Suceava, a transmis că este 

de acord ca pentru un timp limitat, stabilit de către Consiliul 

Local Suceava, să pună la dispoziție două autobuze pentru 

promovarea ofertei educaționale și a facilităților 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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Trupa de jazz Gerdband 

concertează, miercuri, la 

Suceava 
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Ultima oră 

local 

 

Trupa de jazz Gerdband concertează miercuri, 20 iunie, la 

Auditorium „Joseph Schmidt”, începând cu ora 19,00. 

Prețul unui bilet este de 10 lei sau 5 lei pentru studenți, elevi 

și pensionari. Acestea pot fi procurate și online de pe ccs-

sv.ro sau biletesuceava.ro. Informații la 0752 092 606. 

Spectacolul este organizat de Casa de Cultură a Studenților 



 

 

Suceava. 

Aflată în turneu în România, trupa vine să cânte cele mai 

apreciate piese de pe cel mai recent album, Nevertheless, 

care propune un amestec interesant de jazz modern, îmbinat 

cu sunete parțial clasice, parțial pop. La baza acestora stau 

teme antrenante și improvizații complexe. Compozitorul și 

liderul trupei a creat ceva diferit, și împreună cu basistul 

Mario Fadani și percuționistul Dirik Schligen, creează ceva 

special și prețios. 

Potrivit organizatorilor, „Gerdband este o formație 

excepțională, care generează un sunet distinctiv. Toți cei trei 

membri ai trupei sunt specialiști în tehnică și improvizație, 

cu o pasiune profundă pentru instrumentele lor. Trioul 

interpretează exclusiv compozițiile originale ale lui Gerd 

Baier, ceea ce permite dezvoltarea propriilor idei muzicale 

ale tuturor membrilor. Așteptați-vă la improvizații 

uimitoare, note melancolice, ritm energic, sunete ambientale 

și o atmosferă palpitantă. Gerd Baier: keyboard & 

compoziție, Mario Fadani: contrabas & chitară bas, Dirik 

Schilgen: tobe”.  

 


