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Actualitate 

 

Prorectorul USV Mihai Dimian a declarat, miercuri, în cadrul 

ședinței solemne a Consiliului Județean Suceava că împlinirea a 

100 de ani de la Unirea Bucovinei cu România oferă prilejul de a 

onora memoria generației care a reușit să aducă toți românii în 

aceeași casă. 

 

„USV are acum peste 1000 de studenți etnici români din Ucraina 

și Republica Moldova, ceea ce face ca USV să fie casa celui mai 

mare număr de studenți, etnici români din aceste țări, ceea ce ne 

face să credem că am realizat în felul nostru o unire”, a spus 

Dimian. 

El a arătat că pentru realizarea unirii s-au unit elitele acestei 

regiuni, iar dacă efortul a fost al întregii națiuni, jertfa a fost 

făcută în special de tineri și a solicitat un moment de reculegere 

în memoria tinerilor care s-au jertfit pentru această țară. 

Ulterior el a arătat că războaiele actuale sunt războaie de 

cunoștințe, de tehnologii, de informații. 

„Drept urmare, trebuie să avem grijă să investim în educație, să 

investim în cercetare să investim în dezvoltare dacă vrem să fim 

ca rezultate la nivelul înaintașilor noștri”, a spus prorectorul 



Dimian. 

El și-a exprimat bucuria că în ultimii ani USV reușit să 

depășească Universitatea Cernăuți la criteriile internaționale ceea 

ce înseamnă că USV este pe drumul cel bun. 

„Privesc cu smerenie către ceea ce am reușit noi să facem și cred 

că mai avem mult de lucru. Să vorbim mai puțin și să facem mai 

mult, să facem mai mult pentru țară și mai puțin pentru noi”, a 

mai spus Mihai Dimian. 
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Universități 

 

O frumoasă tradiție academică suceveană marchează 

la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava data de 28 

noiembrie drept Ziua Bucovinei, prin organizarea unui 

simpozion la care sunt invitați să participe cercetători, profesori, 

muzeografi, specialiști în domeniul istoriei Bucovinei. În acest 

an, desfășurat sub egida Facultății de Istorie și Geografie și a 

Muzeului de Istorie din Suceava, evenimentul s-a înscris în suita 

manifestărilor dedicate Centenarului României Mari (1918-2018) 

și încheierii Primului Război Mondial, comunitatea academică 

suceveană aducând, la rândul său, un omagiu generației Unirii. 

În cele peste 45 de comunicări științifice susținute de specialiști 

de la Iași (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei 

Române), Chișinău (Institutul de Istorie al Academiei de Științe 

a Moldovei), Cernăuți (Universitatea Națională „Yurii 

Fedkovych”), Suceava (Universitatea „Ștefan cel Mare”, Muzeul 

de Istorie, Biblioteca „I. G. Sbiera” ș. a.) și Rădăuți (Institutul 

„Bucovina” al Academiei Române) s-au abordat probleme legate 



de cultura și civilizația română în context regional și european, 

de evoluția teritoriilor românești în deceniile premergătoare 

Marelui Război, de particularitățile sistemului economic, politic 

și administrativ al Ducatului Bucovinei, insistându-se în mod 

special pe ceea ce a însemnat cultivarea conștiinței și demnității 

naționale și evidențiindu-se rolul personalităților istorice care au 

contribuit la pregătirea marilor evenimente din anul 1918 și la 

consacrarea internațională a unirii tuturor provinciilor românești 

în cadrele unui singur stat național. 

După lansarea unor volume aparținând universitarilor suceveni și 

colegilor de la Muzeul de Istorie au urmat dezbateri în cadrul a 

patru secțiuni distincte, aspectele evidențiate de participanții la 

simpozion vizând complexitatea situației din Bucovina în toamna 

anului 1918, planurile marilor puteri pe marginea problemei 

românești, proiectele legate de viitorul provinciei după 

încheierea războiului făcute publice de Consiliile Naționale ale 

românilor, ucrainenilor, germanilor, polonezilor și evreilor 

bucovineni. Analiza detaliată a evenimentelor istorice a condus 

la concluzia potrivit căreia dintre toate proiectele susținute de 

liderii comunităților etnice, singurul realizabil și viabil a fost cel 

care a avut ca finalitate unirea Bucovinei integrale cu Regatul 

României. Spre deosebire de edițiile anterioare, o secțiune aparte 

a fost destinată studenților de la specializarea Istorie, multe 

dintre comunicările acestora fiind inspirate și motivate de 

experiențele acumulate în timpul unor vizite de studiu întreprinse 

în partea de nord a Bucovinei. 
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Miercuri, 5 decembrie 2018, de la ora 19:00, la Auditorium 

„Joseph Schmidt”, va avea loc un concert susținut de cunoscutul 

artist Andrei Păunescu. 

Acesta va încânta publicul sucevean alături de invitații săi: 

Lucian Rusu –tobe, Daniel Dragomirescu – chitară, Dan Saghin 

– chitară bas, Johannes Onesciuc – clape și Andrei Cicioc – voce 

și chitară. 

Prețul unui bilet este de 10 lei. 

Prețul unui bilet pentru elevi, studenți și pensionari este de 5 lei. 
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Pe 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, 28 de personalități ale 

municipiului Suceava, au primit titulatura „Cetățenii 

Centenarului”, fiind premiate cu diplome și plachete 

personalizate, precum și cu ediții speciale ale albumelor Marii 

Uniri, îmbrăcate în piele, în cadrul evenimentului de 

reinaugurare a statuii ecvestre a domnitorului „Ștefan cel Mare”. 

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus că numărul celor care 

meritau premiați este mult mai mare, încât puteau fi 100 sau 



chiar 1000 de „Cetățeni ai Centenarului”, dar că, în cele din 

urmă, s-a convenit să fie 28, la fel ca ziua în care au fost 

acordate, pentru a rămâne astfel în memoria colectivă.  

În primul rând, titulatura de „Cetățean al Centenarului” a fost 

acordat unei sucevence în vârstă de 101 ani - Lucea Bohatereț, 

educatoare, născută pe 5 mai 1917, urmată de ÎPS Pimen – 

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Sofia Vicoveanca - 

„Privighetoarea Bucovinei”, Gheorghe Flutur – președintele 

Consiliului Județean, scriitorul Norman Manea, arhitectul 

Constantin Gorcea, fostul rector al Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava, Adrian Graur, fostul președinte al Consiliului 

Județean Suceava, Gavril Mîrza, fostul primar al Sucevei, 

Constantin Sofroni (titlul acordat post mortem) și jurnalistul 

Sorin Avram. 

Lista personalităților care sunt „Cetățenii Centenarului” este 

completată de Nicoale Turtureanu – fost director CFCH Suceava, 

dirijorul George Sîrbu, universitarul Sanda Maria Ardeleanu, 

actorul și omul de afaceri Stelian Nistor, Cristian Irimie – medic, 

fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, Vasile Rîmbu – 

managerul Spitalului Județean, dramaturgul Matei Vișniec, 

Gheorghe Vasile Ciubotaru – chirurg la spitalul Bagdasar Arseni 

din București, managerul firmei General Construct - Viorel 

Nuțu, arhitectul Doru Gabriel Olaș, Nicolae Porumbescu – 

arhitect (titlul acordat post mortem), doctorul Ștefan Pușcașu, 

Zaharia Cojocaru – general, veteran de război, Fior Dafin 

Mureșanu – neurolog, atleta Violeta Beclea Szekely, Dan 

Popescu – directorul Colegiului Național Ștefan cel Mare, Mihai 

Pînzaru PIM – caricaturist, ultimul fiind David Turturean – elev, 

medaliat cu aur și argint la olimpiada internațională de 



astrofizică.  

25 din cei 28 sunt deja și „Cetățeni de onoare ai Sucevei”, iar în 

ședința de Consiliu Local din data 29 noiembrie, Lucia 

Bohatereț, în vârstă de 101 ani, va fi propusă și pentru a deveni 

„Cetățean de onoare al Sucevei”. 
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Balul Bobocilor USV s-a desfășurat marți seara, colecția de 

numere și momente propuse pentru această ediție a 

evenimentului dovedindu-se o alegere inspirată, spectacolul 

reușind să mențină vie atenția publicului timp de peste patru ore. 

Regina balului a fost Ligia Buruiană, iar titlul de Mister a mers la 

Doni Petru. 
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Sâmbătă, de la ora 18.00, echipa de handbal a USV are un nou 

meci foarte important pentru menținerea în Liga Națională. 
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În perioada 21-23 noiembrie 2018 s-a desfășurat la Universitatea 
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www.suceava-

smartpress.ro 

Social de Petrol și Gaze din Ploiești, Sesiunea Națională de Comunicări 

Științifice Studențești cu tema Resursele de energie în 

dezvoltarea și administrarea afacerilor durabile, ediția a II-a. 

Competiția a fost organizată de Facultatea de Științe Economice 

și de Societatea Antreprenorială Studențească și a reunit studenți 

de la facultățile de profil din țară, de la ciclurile de licență și 

masterat. 

În competiție au fost înscrise 40 de lucrări, care au abordat 

aspecte legate de dezvoltarea afacerilor în condiții de 

sustenabilitate, independența energetică și perspectivele piețelor 

de energie la nivel local, național și global. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost reprezentată 

de studentul Flavius Clim, de la Facultatea de Științe Economice 

și Administrație Publică, programul de studii de masterat cu 

predare în limba engleză Planning of New Tourism Products and 

Destination Management, anul I. Lucrarea prezentată de el, 

intitulată Dezvoltarea afacerilor în domeniul serviciilor cu 

ajutorul aplicațiilor mobile, a întrunit cel mai mare punctaj și 

aprecierile unanime ale juriul, care i-au acordat Premiul I și 

trofeul competiției. 

Acest succes confirmă prestația foarte bună pe care studenții de 

la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică au 

avut-o la competiție naționale la care au participat. Studentul 

Flavius Clim are experiența competițiilor naționale, la care a 

participat în anii anteriori, atât în calitate de competitor, cât și de 

membru al juriului de evaluare a lucrărilor. 
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