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Ansamblul de percuție „Alternances” al Universității Naționale 

de Arte „George Enescu” din Iași va susține un recital la 

Suceava, în data de 14 decembrie, de la ora 18.00. Acesta va fi 

găzduit de Auditorium ”Joseph Schmidt”, din str. Universității, 

nr. 13. 

Prețul unui bilet este de 5 lei, iar accesul studenților se face în 

mod gratuit pe bază de invitație. Invitațiile se pot procura de la 

sediul Casei de Cultură a Studenților, str. Zorilor, nr. 6 (lângă 

Auto Albina). 

Interpretează: Ioana Ailenei - an I; Ionuț Tabără - an I; Cosmin 

Gafițescu – an II; Călin Aftanasiu – an III; Ion Bivol - an IV; 

Marius Helciu – an IV; Lucian Rusu – an IV; Violeta Ciumac – 

masterat, an II; Iulian Fodor – masterat, an II; Teofana Lența – 

masterat, an II. 

Dinprogram: colinde și creații de J. Offenbach, Em. Kalman, N. 

Brodszky, J. Herman, F. Loewe, F. Lopez, etc. 

Coordonatori: lector univ. dr. Constantin Stavrat, conf. univ. dr. 

Florian Simion, la pian: prof. univ. dr. Aurelia Simion. 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava invită sucevenii la un spectacolul de datini și 

obiceiuri de Crăciun „Să nu uităm... de Crăciun”, susținut de 

Ansamblul Artistic studențesc „Arcanul USV ”. 

Evenimentul este programat pentru data de 19 decembrie, de la 

ora 19.00, în Auditorium „Joseph Schmidt”. 

Accesul se face în mod gratuit, pe baza de invitație. Acestea pot 

fi procurate de la sediul Casei de Cultură a Studenților Suceava, 

din str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto Albina). 
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Cei șapte ani de parteneriat între Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (USV) și Parcul Național Călimani (PNC) au fost 

marcați, în luna noiembrie, prin două activități în teren, la 

inițiativa lector univ. dr. Codruț Șerban, cadru didactic al USV și 

voluntar al PNC. 

Activitățile de igienizare desfășurate de studenți ai Facultăților 

de Litere și Științe ale Comunicării, Științe Economice și 

Administrație Publică, Istorie și Geografie și Silvicultură, în 

Poiana Frumușica, zona Vârfului Călimanul Cerbului (2013), dar 

și pe traseul turistic din Rezervația de jnepeniș cu Pinus Cembra, 

au fost completate de o amplă acțiune de refacere a marcajelor de 

limită între zona de conservare durabilă și cea de protecție 

integrală (pătrat albastru încadrat de pătrat alb) din cadrul PNC . 

Reamintim faptul că Rezervația științifică de jnepeniș cu Pinus 

cembra din interiorul Parcului Național Călimani este o arie 



protejată de interes național, unică atât în România, cât și în 

Europa, a cărei valoare științifică a atras atenția a numeroși 

cercetători în domeniu. Aceasta se întinde pe o suprafață de 

384,2 hectare și a fost înființată în anul 1971. Zâmbrul (Pinus 

cembra) este un arbore din grupa coniferelor, relict glaciar, iar 

literatura de specialitate consemnează prezența în Călimani a 

peste 2000 de exemplare, printre care și cel mai în vârstă 

exemplar existent în Carpații Orientali, un arbore de 22 m 

înălțime și cu diametrul trunchiului de 116 cm, estimat la 800 de 

ani. 

Reușita activităților comune USV – PNC din ultimii 7 ani, 

derulate prin implicarea studenților suceveni și a echipei de 

profesioniști a PNC, nu se măsoară doar prin cantitatea de 

deșeuri colectate sau numărul de marcaje realizate, ci și prin 

efectul pe care peisajele din Parcul Național Călimani îl au 

asupra voluntarilor care învață să prețuiască viața, să respecte 

natura și să conștientizeze importanța strategică a zonei pentru 

generațiile viitoare. 
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Întrebare dificilă, cea din subtitlul acestor rânduri, aproape 

imposibil de gestionat. Cum să depășești riscul de a idealiza sau, 

dimpotrivă, de a demoniza faptele, pericolul de a rata ansamblul 

(tipologic și în aceeași măsură diacronic) de dragul detaliilor, ori 

de a ignora factologia în favoarea perspectivei sintetice? Poți 

recupera `identitatea` fără să fii acuzat deopotrivă de 

corectitudine și de incorectitudine politică? Cum poți evita 

clișeele atât de la îndemână? Mă gândesc că ar putea părea 

inacceptabil să pui la îndoială multiculturalitatea din Bucovina 

(nu de azi, ci de odinioară) , deși e necesar să încerci măcar să 

observi cum funcționa ea, cum se manifesta. Poți să pui în 

lumină contribuția Casei de Habsburg la construirea identității 

bucovinene – fără ea, Bucovina nici n-ar fi existat – și în același 

timp să ai rezerve față de consecințele pe termen lung ale acestui 

proces? Așadar, greu de gestionat problema identității 

bucovinene, dar și mai greu (sau poate doar nedrept, semn în 

același timp al iresponsabilității și al superficialității) să eviți 



punerea acestei probleme, să o ignori pur și simplu. 

Și, atunci, firește, ne întrebă, unde să căutăm identitatea? Care 

din documentele acestui dosar – complex și, pe cât de mult 

construit de istorie, pe atât de mult învins de ea – trebuie puse în 

prim plan? Cum trebuie ordonate faptele în așa fel încât să nu 

manipuleze și cum poți fi corect în acest mozaic plin de 

contradicții, de acuze, justificări și revendicări? Există doar 

perspective, și, în subiectivitatea lor, perspectivele sunt – fiecare 

în parte – legitime. În ce mă privește, vreau să ofer aici câteva 

date dintr-un posibil „dosar” alcătuit din fragmente care, în 

măsura în care dau iluzia reconstituirii unui întreg, creează și 

sentimentul eșecului apropierii de adevăr. Indiscutabil, nu putem 

lansa, aici măcar, concluzii. 

Articolul complet aici: https://suceava-

smartpress.ro/2018/12/06/cernauti-bucovina-unde-sa-cautam-

identitatea/ 
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Asociația Studenților Implicați în Dezvoltarea Carierei (A ȘTI 

DC) în parteneriat cu Laboratorul de incubare a afacerilor 

(INCUBAF) al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a 

organizat miercuri, 5 decembrie a.c., în Aula Corp E, cea de-a 7-

a ediție a evenimentului „Career Advice For Students” cu tema 

„Follow your dreams”. 

Potrivit organizatorilor, peste 110 studenți au avut ocazia să 

asculte experiențele profesionale ale celor patru invitate ale 

acestui eveniment și sfaturile acestora pentru a-și construi o 

carieră de succes în diferite domenii. 



Astfel, Alina Cojocariu (Administrator S.C. Osiris White Farm 

S.R.L. și S.C. Oglinda Fotografică S.R.L.) a povestit despre 

experiența ei ca antreprenor, cum a deschis prima afacere, ce 

greutăți a avut și ce a motivat-o. A răspuns întrebărilor 

studenților referitor la ideea de a deschide o afacere, la 

necesitatea unui plan de afaceri sau o analiză a pieței, urmate de 

o strategie de marketing adecvată. 

Mihaela Turcu (Manager Resurse Umane MIND Software 

România, filială a multinaționalei MIND) le-a prezentat 

studenților ce oportunități de carieră oferă firma MIND dar și ce 

studii, abilități și competențe sunt cerute pentru angajare pe piața 

de IT la nivel local și regional. Le-a explicat cu două aplicații 

practice importanța creativității și a proiectelor de echipă. 

Roxana Medvihgi (Director Adjunct Retail Banca Transilvania 

Suceava) le-a prezentat studenților avantajele de a lucra la o 

corporație sau la o firmă cu un număr mare de angajați și o 

structură managerială clară, cu regulamente și proceduri exacte. 

De asemenea, a pus accentul pe depășirea limitelor și o implicare 

în activitățile companiei pentru a rezolva problemele clienților, 

mai ales în contextul actualei revoluții industriale. 

Experiența de a lucra la radio și avantajele implicării în diferite 

activități de voluntariat le-a fost explicată studenților de Maria 

Reuț (realizator programe Radio AS Suceava), punând accent pe 

pasiunea de a te implica într-o activitate. 

„Ne-a onorat prezența acestor invitați la conferință. Consider a 

fost o experiență pozitivă pentru studenți și sunt convins că vor 

încerca să aplice sfaturile primite de la invitați. Am fost plăcut 

surprins pentru că am regăsit în prezentări multe elemente 



comune cu cele pe care încerc să le insuflu studenților la ore sau 

în cadrul organizației: ieșirea din zona de confort, importanța 

satisfacției clienților, activitățile de muncă în echipă, dezvoltarea 

abilităților prin activități practice”, a declarat moderatorul 

conferinței, conf.univ.dr.ec. Ghiuță Ovidiu-Aurel, Președinte de 

onoare al asociației. 
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Într-un meci din etapa a XIII-a, CSM Focșani – CSU Suceava 

32-20. 

 


