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Evenimente 

 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava organizează un „Concert în 4” cu Ada Milea, 

Bobo Burlăcianu (Fără Zahăr), Anca Hanu și Cristi Rigman. 

Evenimentul va avea loc luni, 15 octombrie a.c., de la ora 

19.00,  în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al USV. 

Potrivit organizatorilor, prețul unui bilet este de 30 lei, iar pentru 

studenți, elevi și pensionari 15 lei. 

Biletele se pot achiziționa de la sediul Casei de Cultură a 

Studenților, str. Zorilor nr.6, lângă Auto Albina și on-line de pe 

ccs-sv.ro ; biletesuceava.ro. 
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Evenimente 

 

Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) și 

Lectoratul de limba română al USV de la Cernăuți organizează 

lansarea cărţii „Imperiul Sacru. Mănăstiri şi biserici din nordul 

Moldovei”, ediţia a doua, revizuită, a scriitorului şi artistului 

plastic sucevean Constantin Severin. 

Potrivit organizatorilor, evenimentul dedicat Centenarului Unirii 

va avea loc vineri, 12 octombrie 2018, începând cu ora 12, în 

Sala de Lectură a Bibliotecii USV, din corpul E. Volumul va fi 

prezentat de scriitorii Constantin Hrehor şi Gina Puică, iar 



cel Mare” Suceava 

 

moderatoarea acţiunii va fi prof. univ. dr. Sanda-Maria 

Ardeleanu, coordonatorul Bibliotecii USV. 

„Cartea a apărut recent la editura Agnos din Sibiu, fondată de 

jurnalistul şi scriitorul bucovinean Romeo Petraşciuc, şi este 

prefaţată de cunoscutul scriitor şi preot Constantin Hrehor, iar 

editorul ei este prestigiosul teolog şi scriitor Constantin Necula, 

originar tot din Bucovina. 

Prima ediţie a cărţii a apărut în anul 2003 la editura Paralela 45 şi 

s-a bucurat de ecouri favorabile nu numai în România, ci şi peste 

ocean: a fost achiziţionaţă de bibliotecile unor universităţi 

americane renumite, Princeton şi Stanford. De altfel, prof. univ. 

dr. Henry Schilb, de la Princeton University, unul dintre marii 

bizantinologi ai lumii, i-a transmis autorului că a citit prima 

ediţie a cărţii „Imperiul Sacru. Mănăstiri şi biserici din nordul 

Moldovei”, ea fiind inclusă şi în faimosul Index of Christian Art, 

de la aceeaşi universitate”, a arătat sursa citată. 

Pe lângă studenți și cadre didactice, organizatorii așteaptă ca la 

această lansare să participe  un public larg de iubitori de cultură 

și de dezbateri culturale. 
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Partida dintre Minaur Baia Mare și CSU Suceava se va juca 

mâine, de la ora 18.00. 
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După opt luni la conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale, 

prof. univ. dr. ing. Valentin Popa revine la cârma Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava (USV). 

Acesta și-a reluat mandatul la finele săptămânii trecute, urmând 

ca astăzi, 9 octombrie, să conducă Consiliul de Administrație al 

USV. 

Se revine astfel la vechea formulă a conducerii instituției: 

Valentin Popa - rector și prorectorii: Gabriela Prelipcean – 

responsabilă de baza materială şi probleme studenţeşti, Mircea 

Diaconu - activitatea didactică şi asigurarea calităţii, Mihai 



Dimian – activitatea ştiinţifică, și Ștefan Purici - imaginea 

universităţii, relaţii internaţionale şi dezvoltare europeană. Cel 

de-al doilea mandat al lui Valentin Popa se încheie în martie 

2020. 

Valentin Popa a mai arătat că pentru universitatea suceveană, 

anul universitar 2018 - 2019 este unul plin de provocări, urmând 

o nouă evaluare instituțională a ARACIS, dezvoltarea unor noi 

programe din domeniul Sănătății (Asistență medicală și Tehnică 

dentară), inițierea unor programe de masterat și postuniversitare 

în Cyber security. 

Suceveanul Valentin Popa și-a dat demisia din actualul Guvern 

la finele lunii septembrie. Acesta a refuzat să abroge o ordonanță 

care prevede ca în învățământul primar, la clasele cu predare în 

limbile minorităților naționale, orele de limba română să fie 

predate de profesori cu studii superioare de specialitate, nu de 

învățători care nu au studii universitare de limba română. Popa a 

declarat că a rămas în relații bune cu foștii colegi din Ministerul 

Educației. 
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Mâine seară, de la ora 18.00, echipa de handbal a Universității 

Suceava va evolua pe terenul celor de la Minaur Baia Mare, în 

runda a șasea din Liga Națională. Sucevenii merg în această 

deplasare după un meci în care au fost la doar două secunde de 

prima victorie din acest sezon, acasă, cu Dunărea Călărași și a 

doua remiză. Cu un moral destul de bun și o foame de puncte, 

studenții își doresc să câștige puncte și-n deplasare.  



 

 


