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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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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a finalizat un nou 

„proiect verde“. De această dată, covoarele de iarbă au fost 

întinse pe terasa bituminoasă a sălii de sport a universităţii. 

Printre avantajele investiţiei, se numără şi scăderea facturii la 

încălzire. 

 

Deşi temperatura exterioară a scăzut până la minus 15 grade în 

municipiul Suceava, specialiştii Universităţii „Ştefan cel Mare” 

au amenajat cel de-al doilea acoperiş verde din campus. De 

această dată, covoarele cu iarbă au fost întinse pe terasa sălii de 

sport, mai exact pe partea care acoperă vestiarele şi băile. În 

total, noul spaţiu verde are 130 de metri pătraţi. Întrebat dacă 

frigul de afară va împiedica dezvoltarea gazonului, lectorul 

universitar de la Facultatea de Silvicultură, Cezar Tomescu, ne-a 

spus că nu este nici o problemă. „Sunt plante de exterior. Nu este 

nici o problemă. Trăiesc în mod normal în condiţii extreme, apă 

puţină, variaţii foarte mari de temperatură, fie soare puternic, fie 

viscol sau temperaturi scăzute. Exact ca în zona alpină”, ne-a 

spus Tomescu. El a precizat că amenjarea acoperişului verde a 



costat 66.000 de lei, însă o astfel de investiţie are o serie întreagă 

de avantaje. Concret, covoraşele cu gazon acţionează ca o zonă 

tampon pe terasă şi menţion o temperatură potrivită în interior. 

Asta înseamnă că scand costurile cu încălzirea pe timp de iarnă. 

„Apa nu mai este dată în mod artificial în sistemul pluvial, se 

întoarce în circuitul normal din natură. Asta înseamnă o climă 

mai plăcută în zona oraşului. Creşte biodiversitatea în zonă, ne 

referim la fluturi, păsări, plante. Creşte valoarea estetică a zonei 

pentru toate ferestrele de deasupra acoperişului. Una este să te 

uiţi la o terasă inertă şi alta este să ai o privelişte frumoasă. Dacă 

este folosit la spitale sau clădiri cu birouri, creşte productivitatea 

muncii şi scade perioada de recuperare a pacienţilor. Durata de 

folosinţă a hidroizolaţiei creşte de trei ori. Bitumul nu se mai 

degradează la soare, ger, variaţii de temperatură”, a spus 

Tomescu. USV are două acoperişuri verzi. Primul a fost amenjat 

pe clădirea corpului E. „Cu cele două terase am câştigat 400 de 

metri pătraţi de spaţiu verde fără să modificăm spaţiul locativ”, a 

mai spus lectorul. 
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Iubitorii handbalului sucevean au ignorant frigul pătrunzător din 

seara zilei de sâmbătă 1 decembrie și au venit în număr mare în 

sala „Dumitru Bernicu” pentru a încuraja echipa lor favorită în 

duelul extreme de important cu CSM Bacău. După un început 

complicat de campionat cu meciuri care mai de care mai dificile, 

pe final de tur, CSU Suceava a avut parte de adversar mai 

accesibili. Elevii lui Adi Chiruț au trecut de CSM Făgăraș și U 

Cluj și așteptau cu mare încredere disputa, tot rezonabilă, cu 



CSM Bacău. 

Fără Burlacu, Baican, Olariu și Lakovic, gruparea suceveană a 

fost nevoită să improvizeze pe tot parcursul partidei cu băcăuani 

și s-a descurcat, totuși. Începutul meciului a fost unul destul de 

greoi, mai ales că CSU Suceava nu mai este echipa care să joace 

în viteză ca altădată. În pofida acestui fapt, gazdele au profitat de 

lipsa de luciditate a oaspeților și în minutul 16 conduceau cu 8-5. 

A venit apoi rândul sucevenilor să se „piardă”, să nu le reușească 

nicio combinație, deși au evoluat în superioritate numeric, și 

CSM Bacău a revenit în joc. La pauză a fost 12-11 pentru 

suceveni în duelul cu băcăuani și disputa se anunța una extrem 

de dificilă și în partea secundă. 

Handbaliștii suceveni au intrat mai montați pe teren, portarul 

Erhan a avut câteva intervenții de excepție și în minutul 47 

scorul era 19-16 pentru gazde în partida cu CSM Bacău. Așa 

cum spun suporterii de obicei, „băi, dacă la dăm gol la faza asta 

și ne ducem la patru diferență nu mai au ce să ne facă și vom 

câștiga”. Da de unde! În stilul lor obișnuit oarecum, handbaliștii 

suceveni și-au spus că fără emoții, viața e „pustiu” și au acționat 

în consecință. Adică s-au pripit, au gafat nepermis și CSM Bacău 

a egalat. Pe final la scorul de 23-22, CSU Suceava a avut atacul 

după un reflex al lui Erhan. Din păcate, mingea trimisă de 

Adomnicăi a lovit bara porții băcăuanilor și a revenit în teren. Cu 

mai puțin de 25 de secunde înainte de final oaspeții au egalat 

prin Cotinghiu. La scorul de 23-23, cu 10 secunde de fluierul 

final pe teren a pătruns „bombardierul” Adi Tîrzioru care a 

pătruns și a șutat fără speranță pentru portarul advers și a adus 

in-extremis victoria pentru CSU Suceava în meciul cu CSM 

Bacău. 



În etapa a XIII-a, ultima din tur, CSU Suceava va juca miercuri 5 

decembrie pe terenul formației CSM Focșani 
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Pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, Sala „Dumitru 

Bernicu” a găzduit derby-ul Moldovei dintre CSU Suceava şi 

CSM Bacău, contând pentru etapa a XII-a a Ligii Naţionale de 

handbal masculin. Duelul din acest an a fost foarte încărcat din 

punct de vedere psihologic, ambele formaţii fiind în luptă directă 

pentru menţinerea în primul eşalon. Confruntarea n-a venit însă 

într-un moment foarte fericit pentru gruparea pregătiră de Andrei 

Chiruţ şi Iulian Andrei, care se confruntă cu mari probleme de 

efectiv. Chiar şi fără accidentaţii Burlacu, Baican, Olariu sau 

Lakovic în teren, iar cu Petrea evoluând într-un picior, sucevenii 

s-au luat la luptă cu adversarii, izbutind să se impună dramatic la 

final, cu 24-23, golul decisiv marcat de Adi Tîrzioru venind în 

ultima secundă de joc. Meciul în ansamblu a fost deosebit de 

echilibrat. Oaspeţii au fost cei care au avut iniţiativa în primele 

minute, însă sucevenii au fost cei care au intrat în avantaj la 

pauză, scor 12-11. Gazdele au izbutit să se distanţeze la trei 

goluri pe tabela de marcaj la jumătatea mitanului secund, însă au 

pierdut rapid avantajul acumulat, duelul fiind decis la ultima fază 

a meciului, de acţiunea individuală a lui Tîrzioru. 

În ultima etapă a turului CSU Suceava va evolua în deplasare, cu 

CSM Focşani. Partida se va juca miercuri, cu începere de la ora 

18.00. Tot în acest an se va disputa şi prima etapă din retur, 

sucevenii urmând să evolueze în fieful celor de la CSM 



Bucureşti, pe 12 decembrie. 
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În perioada 23 – 25 noiembrie 2018, Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor (FIESC) a reprezentat 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava la cea de-a XII-a 

ediție a Concursului iTEC Timișoara. 

Potrivit unui comunicat de presă, concursul a fost organizat de 

Liga AC, organizație studențească a Universității Politehnica 

Timișoara, şi s-a desfășurat sub forma a șase probe distincte: 

embedded development, algoritmică, web development, game 

development, graphic design și mobile development. Cele şapte 

ale FIESC au intrat în concurs la probele embedded 

development, algoritmică şi web development. 

La finalul concursului, primele două locuri la proba de 

embedded development au fost câștigate de echipe din Suceava, 

după cum urmează: Locul I: echipa InelX, formată din studenții 

David Gherasim şi Alexandru-Ilie Măciuc;  Locul II: echipa 



Skynet, formată din studenții Sili Alexandru și Lorin Cucu. 

Restul echipelor FIESC i-au avut în componenţă pe: Lupu 

Emilian, Scutelnicu Radu-cristian, Ostafe Leonard, Postelnicu 

Andrei, Popescu Adrian, Grigoriciuc Andrei, Lavric Iulian, 

Butnariu Denis și Pamparău Cristian. 

Sursa citată a menționat că în organizarea acestui eveniment s-au 

implicat voluntari din mai multe centre universitare, printre care 

și  membri din organizația ASUS din cadrul USV: Burghelea 

Alina, studentă la Facultatea de Istorie și Geografie, 

specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene, şi Dranca 

Antonia, studentă la Facultatea de Științe ale Educației , 

specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. 
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Universitatea  „Ștefan cel Mare” din Suceava a transmis un 

mesaj cu ocazia Centenarului Marii Uniri, potrivit căruia 

comunitatea academică suceveană contribuie, alături de alte 

universități din țară, la dezvoltarea societății românești, prin 

formarea unor specialiști capabili sa modeleze un viitor mai bun. 

Redăm în continuare mesajul integral transmis de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava: 

„Împlinirea a 100 de ani de la unirea provinciilor istorice cu 

Regatul României ne oferă prilejul de a onora memoria 

generației care, în pofida tuturor vicisitudinilor, a reușit să adune 

pe toți românii sub același drapel. Efortul a aparținut întregii 

națiuni, dar jertfa de sânge a venit, mai ales, din partea tinerilor: 



elevi, studenți, muncitori sau țărani, care au crezut că pacea care 

va urma războiului va face ca proiectele naționale să devină 

realitate. Atunci când, la Chișinău, Cernăuți sau Alba-Iulia, s-au 

rostit îndemnuri pentru Unire, cele mai convingătoare argumente 

au venit din partea intelectualilor, mulți dintre ei studenți sau 

cadre didactice universitare din Bucovina, Basarabia ori 

Transilvania: Sextil Pușcariu, Constantin Isopescu-Grecul, Ion 

Nistor, Constantin Stere, Ion Inculeț, Gheorghe Bogdan Duică, 

Iuliu Hațieganu și alții. Indiferent din ce zonă venea mesajul, 

îndemnul era același: unirea tuturor românilor și eliberarea de 

sub administrațiile străine, construirea unui stat liber, democratic 

și prosper. 

Prosperitatea unei națiuni se întemeiază pe cunoaștere, avans 

tehnic și tehnologic, competitivitate și deschidere. Toate acestea 

nu pot fi atinse fără un sistem de educație robust, care să ofere 

șanse tuturor. Astăzi, la 100 de ani de la Marea Unire, constatăm 

că, și în prezent, tinerii și, în special, universitățile au datoria să 

definească reperele unui parcurs național statuat pe principiile 

demnității, onestității și performanței. Comunitatea academică 

suceveană contribuie, alături de alte universități din țară, la 

dezvoltarea societății românești, prin formarea unor specialiști 

capabili sa modeleze un viitor mai bun, dar mai ales „Oameni” 

și, totodată, cetățeni și patrioți. O dovadă a seriozității cadrelor 

didactice sucevene în ceea ce privește demersul didactic și 

perseverența în cercetarea științifică este plasarea pe locul 10 

între universitățile românești intrate în topul QS World 

University Rankings 2019 și pe locul 142 din cele mai bune 300 

universități din 24 de state cuprinse înregiunea emergentă a 

Europei și Asiei Centrale. 



Alma MaterSucevensis, reunind studenți din toate teritoriile care, 

în anul 1918, s-au regăsit între hotarele unui singur stat, 

realizează – chiar dacă la o scară mult mai mică – prin cei 

aproape o mie de studenți originari din Republica Moldova și 

Ucraina, unirea tuturor românilor. 

La împlinirea unui secol de la realizarea unității naționale, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava aduce omagiul 

întregii comunități academice generației care a reușit să 

transpună în faptă visul românilor și se pleacă în fața memoriei 

celor care și-au jertfit viața pentru acest ideal. 

În numele studenților, profesorilor și personalului administrativ 

al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava urăm tuturor 

românilor La Mulți Ani! La Mulți Ani, România!” 
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În perioada 21-23 noiembrie 2018 s-a desfășurat la Universitatea 

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. 



(29.11.2018) 

 

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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Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a oferit de Ziua 

Bucovinei la statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din Parcul 

Cetății, unui număr de 28 de personalități ale orașului placheta 

„Cetățenii Centenarului” și cîte un album personalizat al Marii 

Uniri, îmbrăcat în piele. Titlul de „Cetățean al Centenarului” le-a 

fost acordat următoarelor personalități: educatoarea Lucea 

Bohatereț, cel mai în vîrstă locuitor al Sucevei - 101 ani, 

arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înaltul Pimen, interpreta de 

muzică populară Sofia Vicoveanca, președintele Consiliului 

Județean Gheorghe Flutur, scriitorul Norman Manea, arhitectul 

Constantin Gorcea, fostul șef al administrației județene Gavril 

Mîrza, jurnalistul Sorin Avram, fostul primar al Sucevei, 



Constantin Sofroni,, fostul director al CFCH Nicolae Turtureanu, 

dirijorul George Sîrbu, fostul rector al Universității „Ștefan cel 

Mare” Adrian Graur, universitara Sanda-Maria Ardeleanu, 

actorul și omul de afaceri Stelian Nistor, medicul Cristian Irimie, 

managerul Spitalului de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”, Vasile 

Rîmbu, medicul Ștefan Pușcașu, dramaturgul Matei Vișniec, 

omul de afaceri Viorel Nuțu, chirurgul Gheorghe Vasile 

Ciubotaru, arhitecții Doru Olaș Ghiocel și Nicolae Porumbescu, 

generalul în rezervă Zaharia Cojocaru, medicul specialist 

neurolog Dafin Fior Mureșanu, graficianul Mihai Pînzaru-PIM, 

fosta atletă Violeta Beclea Szekely, directorul Colegiului 

Național „Ștefan cel Mare”, Dan Popescu și elevul David 

Turturean de la „Ștefan”, medaliat anul acesta cu aur la 

Olimpiada Internațională de Astronomie și cu argint la 

Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. 

 


