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Studenții Facultății de Științe Economice și Administrație 

Publică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

au participat, joi, 15 noiembrie 2018, la sediul BNR – Agenția 

Suceava, la vernisajul „ZooMonetar – Fauna lumii pe bancnote 

și monede“, expoziție organizată de către Muzeul Băncii 

Naționale a României și Agenția BNR Suceava. 

Potrivit unui comunicat al USV, la eveniment au participat atât 

doctoranzi cât și studenți de la programele de studii 

Administrarea Afacerilor, Afaceri Internaționale, Asistență 

Managerială și Administrativă, însoțiți de cadre didactice – 

Prof.univ.dr. Carmen Năstase, decan al Facultății de Științe 

Economice și Administrație Publică, și conf.univ.dr. Carmen 

Boghean. 

„În cadrul vernisajului, domnul Dan Ilie, expert în cadrul 

Direcției Muzeu și educație financiară din Centrala Băncii 

Naționale a României, a prezentat expoziția ce conține cele peste 

100 de specii și subspecii din fauna lumii, prin intermediul a 

peste 250 de însemne monetare – de la monede din Antichitate, 

Evul Mediu și Epoca Modernă, emise de diverse state, regate și 

imperii, până la bancnote moderne din 59 de țări și teritorii de pe 

6 continente”, se menționează în comunicatul transmis. 



USV mai arată că expoziția promite vizitatorilor o experiență 

unică, provocatoare prin tematică și valoarea pieselor expuse, 

precum și prin dimensiunea globală a provenienței acestora. 

Expoziția este deschisă publicului la Agenția BNR Suceava în 

perioada 15 noiembrie 2018 – 15 iunie 2019, fiind o oportunitate 

pentru ca un număr cât mai mare de studenți, doctoranzi și cadre 

didactice să beneficieze de un eveniment inedit, ce îmbină 

caracterul educațional cu divertismentul cultural. 
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În perioada 14-18 noiembrie 2018, la Complexul Expozițional 

Romexpo, București, s-a desfășurat cea de-a XVI-a ediție a 

Salonului Național de Inventică și Creație Științifică pentru 

Tineret, eveniment organizat de Ministerului Tineretului și 

Sportului. În competiția din acest an au intrat peste 40 de 

proiecte din țară și din Republica Moldova, grupate pe 3 secțiuni. 

La festivitatea de premiere au fost prezenți, alături de doamna 

ministru Ioana Bran, jurnaliști de știință și membrii juriului. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut premii la 

două secțiuni, după cum urmează: 

Secțiunea TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI (3 din cele 4 premii 

acordate la această secțiune au fost obținute de USV): 

• Premiul I – Sistem pentru monitorizarea stărilor emoționale, 

autori: Mihai Cenușă, Mihaela Poienar, Sergiu Dan Pata 

(doctoranzi), coordonator: prof. univ. dr. ing. Dan Laurențiu 

Milici; 



• Premiul II – Sistem de zăvorâre, autori: Mihaela Poienar, 

Dumitru Cernusca, Sergiu Dan Pata, Alexei Pianih (studenți 

doctoranzi), coordonator: prof. univ. dr. ing. Dan Laurențiu 

Milici; 

• Mențiune – Project Flora  – Stefan Sovea, Andrei Ventuneac 

(studenți în anul I Calculatoare), coordonator: prof. univ. dr. ing. 

Dan Laurențiu Milici. 

Secțiunea ȘIINȚE APLICATE: 

• Premiul II – Siguranță termomecanică, autori: Mihaela Poienar, 

Anna Sabadas (doctoranzi), coordonator: prof. univ. dr. ing. Dan 

Laurențiu Milici. 
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Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava a participat, în perioada 7-9 

noiembrie 2018, la Universitatea din București, la activitățile de 

cercetare și implementare derulate în cadrul proiectului 

„Provocări legate de vârstă și sănătate pentru studenții care 

lucrează: o cercetare longitudinală asupra proceselor de auto-

reglare” (Age and health challanges for working students: a 

longitudinal investigation of slf-regulatory processes). 

Proiectul este finanțat din anul 2007 de către Ministerul 

Educației Naționale în cadrul proiectelor bilaterate România-

Belgia (BM/108/2017), aplicantul este Universitatea de Vest din 

Timișoara (director de proiect fiind conf. univ. dr. Laurențiu 

Măricuțoiu), iar parteneri naționali sunt Universitatea din 



București (responsabil proiect: prof. univ. dr. Dragos Iliescu) și 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (responsabil 

proiect: conf. univ. dr. Otilia Clipa). 

Potrivit unui comunicat al USV, parteneriatul din partea Belgiei 

a fost asigurat de Universitatea Catolică Leuvain-la-Neuve din 

Belgia și directorul de proiect este prof. univ. dr. Ștefan 

Agrigoroaei. 

„Proiectul care ca scop studierea relațiilor dintre stres, sănătatea 

fizică și psihică pentru studenții adulți, netradiționali, cu vârsta 

de peste 40 de ani. Solicitările psihosociale, starea fizică și cea 

psihică, rolurile sociale în care sunt angrenați acești studenți sunt 

factori suplimentari de stres, iar cercetările longitudinale și-au 

propus să studieze posibilele relații între acestea, procesele 

reglatorii care pot interveni și activa mecanismele de adaptare 

pentru integrarea în viața academică.  Proiectul este cu atât mai 

interesant cu cât universitățile devin mai deschise către nevoile 

studenților și pot găsi soluții transformaționale pentru spațiul 

educațional oferit”, a arătat sursa citată. 

Educația adulților (învățarea pentru întreaga viață) trece de la fi 

un deziderat la a fi o practică în câmpul de formare  educațional. 

Cercetarea realizată va contribui semnificativ la a analiza factorii 

care provoacă stres, precum și resursele utilizate pentru a face 

față nevoilor studenților adulți, netradiționali, în activitatea 

educațională din universitate. 

USV menționează că proiectul are o valoare adăugată pentru 

facultățile de Științe ale Educației deoarece există persoane care 

urmează cursurile de licență, master, conversie profesională sau 

cursuri de formare continuă fiind deja încadrați în sistemul de 



învățământ și care dovedesc că învățarea nu trebuie limitată la o 

anumită perioadă de timp. 

„Colaborarea se dovedește a fi foarte bună prin elaborarea 

instrumentelor de cercetare, prin aplicarea acestora, prin 

realizarea bazelor de date și publicarea rezultatelor, prin 

internaționalizarea celor trei universități implicate și, foarte 

important, prin implementarea soluțiilor identificate în mediul 

universitar”, se menționează în comunicatul transmis. 
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Bazinul de înot din cadrul Complexului de Natație și 

Kinetoterapie de la Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava 

își redeschide programul de agrement pentru publicul larg. 

Potrivit unui comunicat de presă, începând de luni, 26 noiembrie 

a.c., programul de agrement este următorul: Luni: 20:00 – 22:00; 

Marți: 7:00 – 9:00, 12:00 – 14:00 și 20:00 – 22:00; Miercuri: 

7:00 – 9:00 și 20:00 – 22:00; Joi: 7:00 – 9:00, 12:00 – 14:00 și 

20:00 – 22:00; Vineri: 7:00 – 9:00, 12:00 – 14:00 și 20:00 – 

22:00; Sâmbătă: 7:00 – 8:00 și 17:00 – 19:00. 

Pentru detalii suplimentare, cei interesați pot utiliza datele de 

contact de mai jos: Complexul de Natație și Kinetoterapie: 0230 

216 147 int. 434 sau Corneliu Daneliuc, Coordonator Complexul 

de Natație și Kinetoterapie: 0723. 252 960 sau 

corneldaneliuc@yahoo.com 
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Azi, de la ora 17.00, CSU Suceava va întâlni „lanterna roșie” U 

Cluj într-un meci din etapa a XI-a. 
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Joi, 22 noiembrie, Casa de Cultură a Studenților din cadrul 

Universității din Suceava organizează un spectacol recital cu 

lucrări de inspirație folclorică. Evenimentul este programat de la 

ora 18.00, pe scena Auditorium ”Joseph Schmidt”, prețul unui 

bilet fiind de 10 lei sau 5 lei pentru elevi, studenți și pensionari. 



 

 

Din program: Gheorghe Păunescu - Piesă în stil românesc, 

Gheorghe Păunescu - Poem concertant, Norbert Petri - Fantezie 

pe două motive populare op. 25, Aurel Popa – Joc, Constantin 

Dimitrescu - Dans țărănesc, Petrea Gîsca - Aurelia Simion - 

Studiu de concert, David Fedov - Rondo moldovenesc. 

Interpretează: Petrea Gîscă – corn, Aurelia Simion – pian. 

Bilete și informații la ccs-sv.ro, biletesuceava.ro sau 

0752092606. 

 

 

Daniela 

Micuțariu 

 

 

 

 

Unde fugim de 

acasă... 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.9 

 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava organizează, miercuri, 28 noiembrie a.c., de Ziua 

Bucovinei, un „Regal muzical” oferit de Corala „Ciprian 

Porumbescu” Suceava. 

Evenimentul se va desfășura de la ora 14.00, în „Atrium” – corp 

E al USV și va cuprinde cântece patriotice, romanțe, prelucrări 

folclorice. 
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Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) 

continuă organizarea evenimentelor din seria „Omul și cartea”. 

Vineri, 23 noiembrie, de ora 11:00, în Sala de lectură „Mihail 

Iordache”, Corp A, va avea loc o întâlnire de suflet cu profesor 

univ. dr. Gheorghe C. Moldoveanu. 

În cadrul aceluiași eveniment se va desfășura lansarea de carte 

„Crîmpeie de limbă română”, vol. 2, autor: Gheorghe C. 

Moldoveanu, Editura PIM, Iași, 2018. 

Colectivul Bibliotecii USV îi invită pe toți cei pasionați de carte 



și de cultură la acest eveniment deosebit. 

Profesorul univ. dr. Gheorghe C. Moldoveanu s-a născut la 1 

octombrie 1937, în comuna Câmpineanca, județul Vrancea. 

Cariera didactică și-a început-o la Catedra de Limba și literatura 

română a Facultății de Filologie de la Institutul Pedagogic de 3 

Ani din Galați. 

În anul școlar 1991-1992, încă titular la Liceul Pedagogic Galați, 

a funcționat și ca asociat al Universității „Ștefan cel Mare“ din 

Suceava, pe post de conferențiar la Catedra de limba și literatură 

română, iar în 1992 a devenit conferențiar titular pentru cursurile 

de Limba română contemporană (fonetică-fonologie, ortografie, 

lexicologie) și Dialectologie. Acestor cursuri li s-au adăugat apoi 

și altele: Istoria limbii române, Toponimie românească, 

Antroponimie românească, Evoluția ortografiei române. 

Din 2001 până în 2005, anul pensionării, a funcționat ca profesor 

universitar. 

În cadrul facultății, profesorul a îndeplinit diverse funcții 

administrative, cum au fost cea de secretar științific, în perioada 

1994-1998, și cea de prodecan, în perioada 1999-2004. 

În tot acest timp, s-a implicat în activitățile științifice ale 

facultății, făcând parte din colectivul redacțional al Analelor 

Universității „Ștefan cel Mare“ Suceava, seria Filologie, ca 

redactor-șef și redactor-responsabil. De asemenea, profesorul 

Moldoveanu a făcut parte, cu diferite atribuții, din colectivul de 

organizare al fiecăreia dintre cele 14 ediții ale Colocviului 

Internațional de Științe ale Limbajului și din colectivul 

redacțional al volumelor Limbaje și comunicare (redactor, 



coordonator, referent științific), în care s-au publicat actele 

colocviului. Volumele au apărut și cu titluri adaptate tematicii 

edițiilor. 

Pentru activitatea depusă a fost onorat cu diferite distincții și 

premii: Profesor evidențiat; Medalia de Aur a Universității 

„Ștefan cel Mare“ din Suceava; Diplomă de excelență a 

Asociațiunii pentru Literatura Română și Cultura Poporului 

Român, Despărțământul „Mihail Kogălniceanu“ Iași; Diploma 

de Onoare „UNIREA 150“, Diploma de excelență și Medalia 

„150 de ani de existență a Colegiului Național Unirea“ din 

Focșani; cetățean de onoare al comunei Câmpineanca; Premiul 

Academiei Române, în anul 2015. 

 

 

 

________ 

 

 

 

Viziunea noastă 

după o aplicație 

practică pe râul 

Suceava 

 

 

 

www.monitorulsv.ro 

 

 

Rubrici 

 

În perioada comunistă, lunca râului Suceava era principala zonă 

industrială a orașului și cuprindea numeroase combinate, 

întreprinderi și fabrici. Pe malul drept al râului Suceava se afla o 

renumită zonă de agrement, unde locuitorii orașului se bucurau 

de razele soarelui și de apa rece. În zilele de sărbătoare și nu 

numai, lunca râului era plină de umbreluțe multicolore, de 

suceveni care se odihneau și de râsetele copiilor care se bucurau 

de natură.  

Odată cu reducerea activităților pe platforma industrială, zona de 

agrement a avut tot mai puțină căutare, iar astăzi se mai observă 

doar scările care duceau spre peticul de plajă suceveană. 

În data de 11 octombrie 2018, noi, studenții anului III, 



specializarea Ecologie și Protecția Mediului, ai Facultății de 

Silvicultură Suceava, am făcut o incursiune pe malul stâng al 

râului Suceava, pe traseul cuprins între podul rutier de la Ițcani și 

podul rutier de la Burdujeni. 

Am parcurs această distanță pas cu pas, am identificat 

problemele de mediu, sursele de poluare ale râului Suceava și 

bineînțeles am discutat despre reconstrucția ecologică a zonei și 

viitorul potențial turistic. 

Dintre problemele de mediu identificate de noi se numără: 

mirosul dezagreabil care provine de la depozitul de materiale 

plastice; suprafața foliară a arbuștilor existenți și covorul vegetal 

sunt acoperite de un strat de praf care provine de pe drumul 

circulat de mașini de mare tonaj și care plutește în aer; eroziunea 

malurilor și formarea de rigole, antrenate de circulația din zonă, 

frișele industriale care oferă un aspect de „spațiu părăsit” zonei; 

colmatarea și eutrofizarea confluenței râurilor Dragomirna și 

Mitoc, suprapășunatul malurilor. 

Pe partea de surse de poluare am regăsit: deversări în râul 

Suceava care provin din zona rezidențială; depozite de deșeuri 

provenite din resturile materialelor de construcție; depozite de 

deșeuri de tip azbest care au potențial cancerigen; depozit de 

smoală; deșeuri de tip textil regăsite în unele locuri; deșeuri de 

tip PET aflate punctiform pe marginea căi de acces din zonă și 

pe malurile râului; deversări în râu provenite de la Centrul 

Comercial Bazar. 

Pe lângă toate aceste surse de poluare și probleme de mediu am 

regăsit și unele intervenții antropice benefice pentru ecosistem, 

precum: acțiunea Primăriei Suceava de a uda drumurile 



neasfaltate de două ori pe zi pentru a împiedica ridicarea prafului 

și amenajarea de consolidări realizate din deșeuri. Un alt aspect 

pozitiv îl reprezintă colectorii de fier vechi, care scot fierul din 

zonă și îl vând la punctele de colectare. Pe malurile râului 

Suceava am întâlnit un număr impresionant de pescăruși (Larus 

ridibundus) care marchează calitatea relativ bună a mediului și a 

calități apei râului Suceava.       

În lunca Sucevei se întinde situl Natura 2000, un sit de tip B 

numerotat cu codul ROSCI0379 și care protejează următoarele 

specii: amfibieni și reptile (Triturus montandoni, Bombina 

variegata), pești (Barbus meridionalis, Gobio uranoscopus, 

Gobio kessleri, Rhodeus sericeus amarus, Cobitis taenia, 

Sabanejewia aurata, Eudontomyzon mariae) și nevertebrate 

(Maculinea nausithous). Situl este important pentru prezența 

populației de Maculinea nausithous și pentru prezența speciei 

Triturus montandoni, generalmente alpină. 

Biodiversitatea zonei este accentuată de punctele de amplasare a 

releelor de distribuție a energiei electrice unde flora și fauna 

prospera și numărul speciilor care conviețuiesc în aceste 

ecosisteme este unul impresionant. Un alt aspect pozitiv pe care 

l-am remarcat în zonă a fost utilizarea cauciucurilor uzate ca 

suport pentru stabilizarea malului și formarea unui suport 

antropic pentru instalarea vegetației.    

Această aplicație practică în lunca râului Suceava a evidențiat 

potențialul turistic al zonei, locuri ideale pentru o zonă de 

agrement verde și, de ce nu, o nouă atracție turistică a orașului. 

Noi am dori ca lunca râului Suceava să redevină o zonă 

importantă de agrement a orașului, ca sucevenii și nu numai să se 



poată bucura de această zonă verde, copiii să aibă un nou loc de 

joacă și toată lumea să se recreeze la malul „mării sucevene”. 

După cum am spus în introducerea creionării situației actuale a 

problemelor de mediu și a surselor de poluare de pe lunca râului 

Suceava, scopul acestei aplicații practice a fost de a constata 

deficiențele cu care se confruntă zona analizată și de a trage un 

semnal de alarmă asupra suferinței mediului pe care ne așteptam 

să îl găsim într-o stare mult mai deplorabilă. 

Deși există probleme de mediu și surse de poluare în lunca râului 

Suceava, cu puțină voință și o campanie de ecologizare, vechea 

zonă de agrement a orașului poate lua naștere cât mai curând, 

totul depinde de noi toți! 

Studenții anului III, specializarea Ecologie și Protecția 

Mediului, ai Facultății de Silvicultură Suceava   

 

 


