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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității "Ștefan cel 

Mare" Suceava (USV) invită sucevenii la un concert susținut de 

Horia Brenciu & HB Orchestra. 

Evenimentul este programat pentru sâmbătă, 22 decembrie, de la 

ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava. 

Prețul unui bilet este de 50 de lei sau 30 de lei pentru elevi și 

studenți. 

Biletele se pot achiziționa online pe www.ccs-

sv.ro sau www.biletesuceava.ro, de la sediul Casei de Cultură a 

Studenților (str. Zorilor nr. 6, lângă Auto Albina), de luni până 

vineri, în intervalul orar 9:00 - 17:00 sau la secretariatul Casei de 

Cultură a Sindicatelor. 

Informații suplimentare la 0752 092 606. 
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Miercuri, 12 decembrie, de ora 17.00, la Biroul Francez, micii 

francofoni continuă învățarea limbii franceze cu lector dr. Mariana 

Șovea, de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. 

Săptămâna aceasta ei vor aprofunda vocabularul de iarnă, vor 

formula dorințe, vor cânta, vor desena și se vor juca alături de 

ariciul Léo și de Maxence Caron, lectorul de franceză. 

Începând cu ora 18.00, elevii Colegiului Național de 

Informatică  „Spiru Haret”, clasele a IV-a C, a III-a Cde la Școala 

Gimnazială Nr. 1 Suceava, elevii Colegiului Tehnic de Industrie 

Alimentară, ai Colegiului Tehnic „Al. I. Cuza”, ai Colegiului 

Tehnic „Petru Mușat” și ai Colegiului „Vasile Lovinescu” 

Fălticeni, coordonați de prof. dr. Aura Mihoc, prof. Anca 

Căldăruș, prof. Mihaela Rusu, pr. prof. dr. Cristian Mihoc, prof. 

Mihaela Șerban, prof. Loredana Gașpar, prof. Daniela Sandu, 

prof. Oana Fodor vor organiza un „Târg de Crăciun” în scop 

caritabil. Ei vor oferi invitaților recitaluri de colinde în limba 

franceză, o expoziție de obiecte confecționate manual, create în 

spiritul sărbătorilor de iarnă, felicitări, globuri, îngerași în tehnica 

quilling-ului, ornamente din materiale reciclabile (hârtie, lemn, 

material plastic) precum și produse de patiserie. Activitatea are o 

importantă componentă socială, adresându-se și copiilor din medii 

defavorizate și are ca scop facilitarea accesului acestora la 

activități culturale. „Târgul de Crăciun” va fi cu vânzare, iar 

obiectele confecționate de elevii celor patru colegii vor putea fi 

cumpărate. Banii obținuți din vânzarea acestora vor fi donați în 

scop caritabil copiilor Centrului de zi Sf. Vineri, Suceava. 



Activitățile fac parte din proiectul Francofonia în comunitate, un 

proiect realizat de Biroul Francez din Suceava în colaborare cu 

Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” și sprijinit de Agenția Universitară a 

Francofoniei (AUF). 

Intrarea este liberă. 
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Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava (USV) a realizat toate activitățile din cadrul 

Proiectului Erasmus+ KA 2 - 2 IMINED, Grant Agreement 

Number 2016-1-LT01-KA204-023223. Proiectul Erasmus+ a fost 

inițiat de către Universitatea Klaipeda, Lituania, cu un număr de 8 

parteneri din diverse țări europene. Acesta a început în luna 

septembrie 2016 și se va finaliza în decembrie  2018 și are spre 

gestionare pentru întreg proiectul un buget de 174.774 euro, iar 

pentru partenerul sucevean a fost alocată suma de 13.821 euro, 

pentru activitățile de cercetare și formare. 

Obiectivele și activitățile proiectului fac referire la crearea și 

testarea instrumentelor educaționale inovative bazate pe 

tehnologii digitale specifice imigranților sau celor care vizitează 

un spațiu diferit față de cel de rezidență pentru achiziționarea 

cunoștințelor de bază și înțelegerea vieții socioculturale a țării 

gazdă. În prima etapă s-a realizat o cercetare referitoare la nevoile 

celor care vizitează țările implicate în proiect, urmând ca apoi 

rezultatele să fie transpuse pe o platforma digitală. A urmat un 



curs de formare care a presupus prezentarea și utilizarea 

documentelor valabile la adresa www.migis.eu de către partenerii 

din cadrul proiectului: Pixel Asociatione (Italia), Universitatea 

Antevelde, Gent (Belgia), Universitatea Lepajas (Letonia), 

Asociația Safe House din Riga (Letonia), Fundația pentru 

dezvoltare culturală, Sofia (Bulgaria), Fundația EuroEd, Iași și 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Documentele aflate pe 

această platformă sunt ordonate după mai multe capitole 

(informații generale, istorie, cultură, sistem de învățământ, sistem 

de sănătate, modalități de a învăța limba țării, muncă și sistemul 

de securitate) și pot fi foarte utile studenților care vin în România 

din alte țări și care ar dori să afle mai multe informații pentru a se 

adapta mai ușor comunității și țării gazdă.  După cursul de formare 

au urmat o serie de activități menite să utilizeze platforma digitală 

și să analizeze feed-back-ul primit de la cursanți pentru a 

îmbunătăți diverse aspecte specifice. Din partea partenerilor din 

cadrul proiectului au fost primite pentru partenerii români o serie 

de noi proiecte în cadrul Erasmus+ care să fie depuse in acest an 

sau viitoare colaborări pe tematica formării profesorilor sau a 

internaționalizării studenților din domeniul Științelor Educației, 

formare care devine astfel nu numai un proces regional, ci și unul 

internațional prin numeroasele oportunități oferite studenților 

înrolați în formarea inițială pentru o carieră didactică.  Rezultatele 

proiectului pot fi utilizate atât pentru cei care doresc să se 

integreze în România (studenți, profesori, alte categorii sociale), 

dar și pentru studenții români care doresc să beneficieze de o bursă 

Erasmus în țări precum: Belgia, Italia, Letonia, Lituania (țări 

partenere în cadrul proiectului). 

http://www.migis.eu/


Pentru informații despre activitățile proiectului puteți accesa 

următorul 

link http://fsed.usv.ro/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=249&Itemid=135 sau puteți comunica utilizând adresa de 

e-mail: otiliac@usv.ro (responsabilul de proiect, conf. univ. dr. 

Otilia Clipa, Facultatea de Științe ale Educației). 
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Ca la fiecare final de an, principalii susținători ai echipei de 

handbal a Universității Suceava și Clubului Sportiv Universitar 



 

 

 

Suceava a primit 

toți banii de la 

Primăria Suceava 

 

 

Suceava s-au întâlnit pentru a discuta strategia pentru anul ce 

urmează. Astfel, antrenorul echipei, Adrian Chiruț, s-a întâlnit ieri 

cu reprezentanții principalilor finanțatori, primarul Sucevei, Ion 

Lungu, și rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Valentin Popa.  În această perioadă, echipa suceveană a primit și 

ultima tranșă de bani din contractul de finanțare de la Primăria 

Municipiului Suceava, în valoare totală de 1,2 milioane de lei.  

„Am avut azi dimineață o întâlnire cu domnul Valentin Popa - 

rectorul Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava și cu domnul 

Adrian Chiruț - antrenorul echipei de handbal masculin Clubul 

Sportiv Universitar din Suceava, pe tema finanțării echipei de 

handbal în anul 2019. 

Municipalitatea suceveană a achitat toată suma de 1.200.000 lei, 

aprobată în acest an de către Consiliul Local. Pentru anul viitor 

vom prinde în buget tot 1.200.000 lei, obiectivul de performanță 

propus fiind menținerea echipei de handbal sucevene în Divizia 

Națională. Succes CSU Suceava în anul 2019”, a declarat primarul 

Ion Lungu. 

După această întâlnire, antrenorul Adrian Chiruț a ținut să 

mulțumească tuturor celor ce sunt alături de echipă. 

„Mulțumim principalilor finanțatori, Primăria municipiului 

Suceava, Consiliul Local Suceava, Universitatea <Ștefan cel 

Mare> din Suceava, dar și tuturor sponsorilor pentru că s-au ținut 

de cuvânt și ne-au virat tot bugetul stabilit la începutul anului, fapt 

ce ne-a asigurat o liniște financiară, atât la club, cât și-n vestiar. 

Este îmbucurător faptul că principalii finanțatori ne sprijină în 

continuare să creștem pepiniera proprie, echipele de juniori și 

echipa a doua, care asigură handbaliști pentru prima echipă fără 



costuri prea mari”, a explicat Adi Chiruț. Tehnicianul sucevean a 

mai adăugat că urmează o perioadă de evaluare a evoluției 

jucătorilor în turul de campionat și cel mai probabil și schimbări 

în lot. 
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Decizia ANAF, asumată de Consiliul Județean Suceava și Muzeul 

Bucovinei de a reprelua în administrare Observatorul – Planetariul 

de pe strada Universității din municipiul reședință de județ, a 

provocat atitudini contrarii celor asumate de inspectorii de la fisc. 

„Doi contabili au stabilit un lucru, toată lumea trebuie să se 

conformeze deciziilor pe care le-au luat” sau „se distruge astfel ce 

s-a construit în timp” ori „sunt șapte oameni salariați la 

Observator, să îi lăsăm să își facă treaba”. Mai mult: „să analizăm 

problema ridicată de inspectorii ANAF în toate detaliile și să 

judecăm toate implicațiile ei” au transmis participanții la 

întâlnirea din această după amiază a reprezentanților USV cu cei 

din conducerea Consiliului Județean Suceava, instituție decisă să 

repreia în administrare Observatorul Astronomic de pe strada 

Universității. 

Săptămâna trecută suceava-smartpress.ro a publicat în premieră 

vestea că Planetariul care a fost dat în administrare Universității 

„Ștefan cel Mare” în urmă cu 10 ani ar urma să fie repreluat de 

către Muzeul Bucovinei, instituție aflată în subordinea CJ 

Suceava. 

Zvonul inițial a fost confirmat de reprezentanți ai Consiliului 

Județean Suceava, care au arătat că în urma unui control realizat 



de structurile regionale ale ANAF s-a stabilit că Observatorul 

trebuie să fie repreluat în administrarea muzeului. Inspectorii 

ANAF au considerat că transferul administrării Observatorului 

către USV , în luna aprilie a anului 2004, s-a făcut fără respectarea 

prevederilor legale. 

Articolul publicat acum o săptămână de suceava-smartpress a 

suscitat comentarii diverse. Unii au considerat că decizia 

inspectorilor ANAF este justificată legal, alții însă au apreciat că 

rezultatele acestei inspecții pot să aibă efecte negative în ceea ce 

privește funcționarea și dezvoltarea în continuare a activității de 

cercetare științifică la Observatorul Astronomic din Suceava. 

Desigur o componentă importantă a activității de la Observator o 

reprezintă vizitarea, mulți suceveni, mari și mici, prinzând gustul 

cercetării spațiului cosmic prin intermediul acestei instituții. În 

ultimii 10 ani, de când Observatorul a fost preluat în administrare 

de către USV, prin osârdia unor dascăli remarcabili, Suceava a 

trimis la olimpiade internaționale de astronomie și astrofizică 

copii care s-au întors cu medalii de aur. 

Mai mult, USV a găzduit în urmă cu câțiva ani, și datorită 

Planetariului, o ediție a olimpiadei internaționale de astronomie și 

astrofizică. În acest context dorința USV de a păstra în 

administrare Observatorul poate fi justificată. Dar totul ține de 

hotărârea ce va fi luată în următoarea ședință a Consiliului 

Județean în care vor fi discutate rezultatele controlului ANAF 

efectuat. 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. 

Valentin Popa a transmis doar că: „Am convenit să ne abținem 

public de la declarații. Consiliul Județean va judeca și va trebui să 

ia o decizie”. Prorectorul USV, prof. univ. dr. Mihai Dimian a 



nuanțat atitudinea universității sucevene apreciind că „e bine să te 

porți cu mănuși într-un domeniu de excelență, mai ales când nu 

știi cum s-a dezvoltat acesta”. 

 

 


