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Prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, prof. univ. 

dr. ing. Mihai Dimian, solicită studenţilor să respecte condiţiile 

stipulate în contractul de cazare în căminele USV, după ce un 

incendiu a izbucnit în noaptea de joi spre vineri într-un complex 

studenţesc din Timişoara. 

„Chiar dacă vi se par restricţii de natură să diminueze confortul 

dumneavoastră sau să crească anumite cheltuieli zilnice, ele 

contribuie la sporirea gradului de securitate a fiecăruia dintre voi. 

Am încercat şi vom încerca şi în continuare să creştem confortul 

în spaţiile de cazare, masă şi studiu ale universităţii, însă, chiar 

dacă vă mai supăraţi pe noi, nu putem face aceasta prin abateri 

de la măsurile de siguranţă, iar de acest aspect trebuie să avem 

grijă şi să fim responsabili împreună”, a precizat prorectorul 

Mihai Dimian. 

Potrivit digi24.ro, joi seara, un incendiu ce putea avea urmări 

grave a izbucnit la un hotel din Complexul Studenţesc din 

Timişoara. Sursa citată menţionează că martorii spun că focul a 

pornit de la bucătăria aflată la demisol, iar flăcările s-au extins 

apoi la acoperişul care a fost distrus. Totodată, intervenţia 

pompierilor a fost extrem de dificilă, căile de acces din 

apropierea clădirii fiind înguste şi pline de maşini parcate. 
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În spiritul cooperării dintre Suceava şi Cernăuţi în domeniul 

cercetării academice, al colaborării prin diverse cercetări 

ştiinţifice comune, al organizării de evenimente în parteneriat, de 

schimburi inter-academice, recent, o delegaţie a Facultăţii de 

Istorie şi Geografie a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava a 

participat, în zilele de 11 şi 12 octombrie 2018, la Conferinţa 

internaţională Problemele actuale ale Ştiinţelor Umanitar-

Sociale şi ale Istoriei Medicinei organizată de Departamentul de 

Ştiinţe Sociale şi Studii Ucrainene din cadrul Universităţii 

Bucovinene de Medicină. Înaintea începerii lucrărilor 

conferinţei, delegaţia suceveană a fost primită de rectorul 

Universităţii Bucovinene de Medicină, prof. univ. dr. Taraş 

Boiciuc, prilej cu care s-a reiterat frumoasa colaborare dintre cele 

două universităţi, insistându-se pe faptul că Universitatea 

Bucovineană de Medicină din Cernăuţi conştientizează faptul că 

domeniul sănătăţii este unul extrem de important pentru 

societatea actuală, iar gestionarea sa, responsabilă sau nu, are 

consecinţe pe termen lung. A salutat de asemenea intenţia ca la 

Suceava să se deschidă o nouă facultate, de medicină, şi a arătat 

că experienţa Universităţii de Stat de Medicină din Cernăuţi va fi 

utilă în derularea şi dezvoltarea programelor de studii. La această 

întrevedere cordială a participat şi prof. univ. dr. Antonii A. 

Moisei, director la Departamentul de Ştiinţe Sociale şi Studii 

Ucrainene din cadrul Universităţii Bucovinene de Medicină. 

 În deschiderea lucrărilor Conferinţei, după mesajul de salut 

adresat de prof. univ. dr. T. Boiciuc, rectorul Universităţii de Stat 

de Medicină din Cernăuţi, semnatarul acestor rânduri, lector 

univ. dr. Vasile M. Demciuc, directorul Departamentului de 

Ştiinţe Umane şi Social Politice al Facultăţii de Istorie şi 
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Geografie, a dat citire mesajului din partea delegaţiei sucevene, 

în care s-a subliniat convingerea că dezbaterile şi recomandările 

ştiinţifico-practice formulate în cadrul Conferinţei vor contribui 

la dezvoltarea ştiinţei, implicit a societăţii contemporane. 

 Conferinţa şi-a desfăşurat lucrările în opt secţiuni, care au 

însumat 128 de comunicări. În prima secţiune, conf. univ. dr. 

Harieta Mareci Sabol şi lector univ. dr. Vasile M. Demciuc au 

prezentat comunicarea Istoria în secolul XXI. Inerţii şi 

entuziasme, comunicare în care s-a insistat pe faptul că problema 

utilităţii specializărilor umaniste în universităţi se pune în funcţie 

de două variabile: de piaţa muncii şi de cererea acesteia, pe de o 

parte, şi de viziunea despre viaţă şi provocările ei, pe de altă 

parte. Au insistat pe faptul că istoria, potrivit cercetătorilor Rick 

Shenkman şi Jeremz Dean, este mai mult decât memorie, şi că 

prima sarcină a istoricului este de a aminti trecutul. După-amiază, 

în cadrul secţiunii a treia, conf. univ. dr. Harieta Mareci Sabol a 

prezentat comunicarea Istoria culturii medicale în Bucovina. 

Interogaţii şi oportunităţi, accentuând faptul că istoria Bucovinei 

îndeamnă la o cercetare multidisciplinară, potrivit inventarului 

divers de care dispune şi care este încă insuficient exploatat, iar 

sănătatea, în general, este unul din cuvintele uzuale în limbajul 

cotidian, care, ajuns în discursul ştiinţelor sociale (istorice, în 

cazul nostru), capătă o multitudine de semnificaţii. 
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O manifestare ştiinţifică de prestigiu, aşteptată toamnă de 

toamnă, aceasta, din anul 2018, fiind a 33-a, sub egida veacului 

trecut de la înfăptuirea Marii Uniri, o reprezintă Zilele 



Zilele Academice 

Ieşene 2018 

 

 

Academice Ieşene. Ea face parte din şirul manifestărilor prin care 

filialele şi institutele Academiei Române ies anual „la vedere” cu 

preocupări, rezultate, cu cercetători, colaboratori, invitaţi. Cum 

şi în această întâlnire autumnală interesul nostru s-a focalizat pe 

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” Iaşi, mai 

exact pe secţiunea „Filosofie şi ştiinţe politice”, ne vom axa 

scurta consemnare pe programul zilei sale, de miercuri, 17 

octombrie 2018. Nu înainte de a adresa un salut vremii frumoase, 

ruginiu-auriu însorite, într-un acord plăcut cu imaginea de pe 

coperta Programului şi cu aceea oferită de parcul în care Institutul 

îmbogăţeşte imaginea oraşului intelectual. 

Moderată de cercetătorul ştiinţific I dr. Eugen Huzum, 

reprezentant al gazdelor, secţiunea a cuprins preponderent teme 

care preocupă actualitatea, cele mai multe coborând spre rădăcini 

vechi sau foarte vechi. E de ajuns să spunem în acest sens că în 

comunicarea sa conf. univ. dr. George Ceauşu, de la Facultatea 

de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii „Al. I. Cuza” 

Iaşi, a avut în vedere la un moment dat un eveniment astronomic 

de acum 11 miliarde de ani. Relativa excepţie a constituit-o 

comunicarea lectorului univ. dr. Niadi-Corina Cernica, de la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, axată pe miturile lui 

Platon, „relativă”, deoarece „sufletele nemuritoare” nu sunt nici 

pe departe excluse din viziunile gânditorilor contemporani. Dar 

iată şi titlurile comunicărilor prezentate: „Imaginea lumii de 

dincolo la Platon” – Niadi-Corina Cernica; „Realitatea fizică şi 

ficţiunea în temeiul unui model interdisciplinar” – George 

Ceauşu; „Construcţia socială a feminităţii: o reevaluare a mitului 

frumuseţii” – cercetător şt. I dr. Cătălina Daniela Răducu, ICES 

„Gh. Zane”; „A eliminat realismul principiile morale din 
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filosofia politică?” – Eugen Huzum; „Democraţia antiliberală” – 

cercetător şt. III dr. Vasile Pleşca, ICES „Gh. Zane”; „Diferenţe 

de statut moral. Teoria egalităţii morale versus teoria 

gradualităţii” – cercetător şt. I dr. Bogdan Olaru, ICES „Gh. 

Zane”, şi „Liberalismul şi geneza individului modern” – 

cercetător şt. III Ionuţ Bârliba, tot ICES „Gh. Zane”. 

Comunicările au stârnit interes, întrebări, dezbateri. Cea mai 

animată ediţie a secţiunii din ultimii ani! Cu o părere de rău 

privind absenţa la aceasta din urmă a cercetătorilor, 

universitarilor din R. Moldova. Şi cu o bucurie, darul cărţii 

Cătălinei-Daniela Rădăcu, „Construcţia socială a genului. 

Pledoarii filosofice feministe”, autoare care a susţinut echipa 

filosofică a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava la o 

conferinţă internaţională la Volgograd, dar şi cu alte prilejuri. 
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Studenți și masteranzi ai Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

au participat, în perioada 18-20 octombrie a.c., la o nouă ediție a 

Seminarului Eminescu ce a avut loc la Memorialul Ipotești. 

Potrivit unui comunicat al USV, acțiunea a reunit participanți, 

cadre didactice și studenți, din mai multe universități: 

Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, Universitatea de Vest din Timișoara, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de 

Stat „Dimitrie Cantemir” din Chișinău, Universitatea Națională 

„Yuriy Fedkovych” din Cernăuți. 



„Evenimentul a reunit activități diverse, seară de lecturi lirice, 

Poezia la ea acasă, conferința scriitorului Adrian alui Gheorghe, 

sau ateliere de lectură, conduse de conf. univ. dr. Daniela 

Petroșel, prodecan la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării. Lecturile în dialog aplicate celor două texte 

eminesciene, Sărmanul Dionis și Andrei Mureșan, s-au constituit 

în autentice momente de emulație interpretativă și 

problematizare critică”, a precizat sursa citată. 

„Evenimentul a reunit activități diverse, seară de lecturi lirice, 

Poezia la ea acasă, conferința scriitorului Adrian alui Gheorghe, 

sau ateliere de lectură, conduse de conf. univ. dr. Daniela 

Petroșel, prodecan la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării. Lecturile în dialog aplicate celor două texte 

eminesciene, Sărmanul Dionis și Andrei Mureșan, s-au constituit 

în autentice momente de emulație interpretativă și 

problematizare critică”, a precizat sursa citată. 
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Evenimente 

 

Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare din Suceava” demarează, în colaborare cu 

Biroul Francez, o serie de activități destinate învățării limbii 

franceze, sub genericul „Le français, c’est facile!”. 

„Activitatea face parte din proiectul Francofonia în comunitate, 

un proiect inițiat de CRU Suceava și sprijinit de Agenția 

Universitară a Francofoniei, și își propune să  aducă franceza mai 

aproape de cei mai tineri locuitori ai orașului Suceava”, au 

precizat reprezentanții Biroului Francez din Suceava. 



Potrivit sursei citate, miercuri, 24 octombrie a.c., la ora 17.00, la 

Biroul Francez, micii francofoni cu vârste cuprinse între 6 și 8 

ani vor pătrunde într-un univers nou și fascinant, cel al limbii 

franceze, cu ajutorul dnei lector dr. Mariana Șovea de la 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. 

„Imagine, culoare, joc, cântec, comunicare sunt câteva cuvinte 

cheie care vor caracteriza relația profesor-elev. Un spațiu 

generos, care se poate organiza după nevoie, este gazda activității 

de învățare propuse.  Sucevenii francofili doritori să redescopere 

universul copilăriei prin ochii micilor pasionați de limba franceză 

sunt invitați la Biroul Francez”, a arătat sursa citată. 

Intrarea este liberă. 
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Pg.10 

 

În primele șase etape a Ligii Naționale de handbal masculin CSU 

Suceava a avut parte de partide deosebit de dificile din care a scos 

doar două puncte în urma unor remize ghinioniste pe propriul 

teren cu campioana Dinamo București și cu Dunărea Călărași. Și 

înfrîngerea din fața echipei CSM București a fost una rezobabilă. 



HC Dobrogea Sud 

Constanța 

Așadar, pe propriul teren sucevenii se descurcaseră mai mult 

decât onorabil. Din păcate, runda a VII-a a adus și una dintre cele 

mai crunte eșecuri din sala „Dumitru Bernicu” din istorie. La 

capătul unul joc extrem de modest, CSU Suceava a pierdut în fața 

grupării HC Dobrogea Sud Constanța cu 24-35. 
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Într-un meci din etapa a V-a, CSU 2 Suceava – CNOT Brașov 

37-33 (22-18). 
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CSU Suceava rămâne fără victorie şi după etapa a VII-a a Ligii 

Naţionale de handbal masculin. Sâmbătă seară, echipa antrenată 

de Adrian Chiruţ a cedat fără drept de apel partida din sala 

„Dumitru Bernicu”, disputată în faţa formaţiei grupării Dobrogea 

Sud Constanţa, cu scorul de 24-35. Întâlnirea a fost una fără 

istoric, fiind dominată autoritar de formaţia vizitatoare. 

Sucevenii au dat o replică palidă şi n-au părut nici o clipă în meci, 

e adevărat în faţa unei echipe mult mai bine cotate, care s-a impus 

aproape fără să forţeze. Neinspiraţi în atac şi cu o apărare de 

complezenţă, „studenţii” s-au văzut conduşi la şase goluri 



diferenţă încă din minutul 10, când tabela de marcaj indica scorul 

de 1-7. Cu Olariu accidentat, şi cu Târzioru, Petrea şi Sandu pe 

teren incomplet refăcuţi, sucevenii nu şi-au putut depăşi condiţia, 

aşa că rezultatul final nu face decât să reflecte cu exactitate cum 

au stat lucrurile pe teren. 
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Echipa antrenată de Adrian Chiruț a fost surclasată de 

constănțeni, cu scorul de 24-35, într-un meci disputat sâmbătă, în 

sala „Dumitru Bernicu” . CSU Suceava a rămas fără victorie 

după primele șapte etape ale Ligii Zimbrilor la handbal 

masculin . 

 


