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Viva CAFE 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava este o pepinieră a 

specialiștilor, un nod economic și nu numai, USV face din 

Suceava un punct academic – în studioul Viva Fm a venit astăzi 

cu informații rectorul universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 

prof. univ. dr. ing. Valentin Popa. 

Iulia Sîrghi: Recent, USV a semnat un protocol cu Direcția 

Generală Anticorupție, care vizează, în principal, promovarea în 

mediul universitar a integrităţii, eticii şi deontologiei 

profesionale. Cum apreciați colaborarea cu DGA? 

„Acest parteneriat este o continuare a acțiunilor noastre în acest 

domeniu, suntem de mai mulți ani preocupați pentru a 

îmbunătăți calitatea și examinarea studenților. Avem periodic 

făcute studii privind percepția în rândul studenților a 

corectitudinii la examene și sigur că acest protocol va veni în 

sprijinul acestei acțiuni a noastre prin care dorim examene cât 

mai corecte”, a precizat, luni, rectorul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa. 

Iulia Sîrghi: Care este situația căminului de la Colegiul 

Alimentar care a fost dat în administrare USV de către Primărie? 

„Căminul de la Colegiul Alimentar încă nu are finalizată trecerea 

în administrarea noastră, au fost decizii ale Consiliului Local și 

ale dl. primar și îi mulțumim, însă procesul de trecere în 

administrare este mai îndelungat, trebuie să primim un aviz de la 

Minister, după care primim avizul de conformitate și mai trebuie 



o actualizare a hotărârii Consiliului Local, pentru că minimul de 

administrare pe care îl acceptă Ministerul este pe 25 de ani de la 

data la care intrăm efectiv în posesie” a mai spus rectorul USV. 

Iulia Sîrghi: Ministerul Educaţiei pregăteşte o nouă clasificare a 

universităţilor din România. După o ierarhie realizată în 2011, 

vehement contestată de universităţile plasate în a doua parte a 

clasamentului, oficialii de la Bucureşti propun o nouă 

metodologie şi noi indicatori după care instituţiile de învăţământ 

superior să fie clasificate. Care sunt observațiile și sugestiile 

dumneavoastră? 

„În întâlnirile Consiliului Național al Rectorilor discutăm despre 

asta, discutăm periodic despre ce criterii și ce principii ar trebui 

să guverneze o astfel de metodologie, acum a apărut în dezbatere 

publică metodologia respectivă, respectă ce am stabilit în linii 

mari la Consiliul Național al Rectorilor, avem programată o altă 

întâlnire a rectorilor la începutul lunii februarie la Brașov. 

Subiectul principal va fi această metodologie. Ne dorim o 

metodologie care să arate excelența și nu volumul, să facem o 

clasificare a calității universităților și nu a mărimii acestora”. 
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Știri Suceava 

 

Joi, 18 ianuarie, de la ora 19.00, Teatrul studenţesc „Fabulinus” 

vă invită, în Auditoriumului „Joseph Schmidt” al Universităţii 

Suceava, la premiera piesei „Pisica verde”, de Elise Wilk. 

„Ți-ai imaginat vreodată o pisică verde? Să ştii că e o chestie cât 

se poate de frumoasă, crede-mă pe cuvânt. Nu ştiu cum să-ţi 

explic. Imaginează-ţi o pisică normală. Cu dungi sau simplă. Și 

după aia gândeşte-te la aceeaşi pisică, numai că verde. Arată 

super mişto, cumva ireal.” (Pisica verde, de Elise Wilk) 

Născută la Brașov, Elise Wilk este unul din dramaturgii români 



reprezentativi ai scenei contemporane de teatru. Spectacole pe 

textele ei au fost montate în teatre din București, Iași, Cluj-

Napoca, Timișoara, Sibiu, Târgu Mureș, Craiova, dar și în 

străinătate. Dramaturgia ei se adresează în special publicului 

tânăr, principalele teme abordate în scrierele sale fiind 

adolescența, singurătatea, dragostea sau familia. Este cunoscută 

în special pentru piesa de teatru „Pisica verde”, scrisă în 2012 și 

tradusă deja în 7 limbi străine, jucată cu succes atât în cel mai 

mare teatru din Elveția, Schauspielhaus din Zürich, cât și în 

Teatrul Luceafărul din Iași, sau montată la Teatrul Național 

Radiofonic din București ori la postul național de radio elvețian, 

SRF. 

„Povestea va exista mereu. Se va schimba doar felul în care va fi 

spusă.” (Elise Wilk) 

Spectacolul Teatrului Studențesc „Fabulinus”, în care actorii se 

adresează direct publicului, narează povestea unor tineri care 

împărtășesc o experiență majoră, care le va schimba viața pentru 

totdeauna, o poveste despre evadarea din cotidian în realități 

paralele. 

Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal „Matei Vişniec” 

Suceava, este regizorul și coordonatorul acestui proiect realizat 

de Universitatea „Ştefan cel Mare” și Casa de Cultură a 

Studenților Suceava. 

Distribuția spectacolului: Teona Stavarachi, Lilian-Mihai Nistor, 

Carolina Neagu, Artiom Creț, Luminița Andruh, Ludmila Mihai, 

Felicia Malai, Bianca Avram. 

Intrarea la spectacol este pe bază de invitații, care pot fi 

procurate gratuit de la sediul Casei de Cultură a Studenților, str. 

Zorilor nr.6, lângă Auto Albina. 

Alte informații puteți obține la numărul de telefon 0752.092.606. 
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Evenimente 

 

La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, în Auditoriumul 

„Joseph Schmidt”, va avea loc premiera spectacolului „Pisica 

Verde”, de Elise Wilk, în regia lui Cosmin Panaite. Spectacolul 

va fi pus în scenă de actorii Teatrului Studențesc Fabulinus, 

intrarea fiind gratuită, pe bază de invitații. 
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Joi, 18 ianuarie, Teatrul studenţesc „Fabulinus” aduce pe scena 

Auditoriumului „Joseph Schmidt” al Universităţii din Suceava 

premierea piesei „Pisica verde”, de Elise Wilk, în regia lui 

Cosmin Panaite. 

Spectacolul este programat de la ora 19.00, iar intrarea se face pe 

bază de invitaţii, care se pot procura, în mod gratuit, de la sediul 

Casei de Cultură a Studenţilor (str. Zorilor nr. 6, lângă Auto 

Albina). Alte informaţii se pot obţine la numărul de telefon 

0752.092.606. 
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Evenimente 

 

La Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava se va sărbători, luni, 

15 ianuarie a.c.,  Ziua Culturii Naţionale în cadrul unei serii de 

manifestări sub genericul „Omagiu Poetului”. 

Potrivit unui comunicat de presă al USV, la ora 9:00 un grup de 

studenţi şi cadre didactice va depune jerbe de flori la bustul 

poetului Mihai Eminescu, aflat în proximitatea Teatrului 



municipal. 

De asemenea, Biblioteca USV, împreună Centrul de Reuşită 

Universitară, organizează, la ora 11:00, în Sala 302, Corp A,  un 

Medalion Eminescu, intitulat „Când privesc zilele de-aur…”, 

moderat de conf. univ. dr. Vasile Ilincan. 

„Invitaţii noştri vor fi: Dumitru Brădăţan, Constantin Hrehor – 

membri ai Uniunii Scriitorilor din România, profesorii Ionel 

Hergheligiu şi Valer Nichitean. Va fi vernisată Expoziţia 

„Eminescu în Biblioteca USV”, prezentată de bibliotecar 

Despina Rotaru”, a precizat sursa citată. 

În comunicat transmis se menționează că de la ora 13:00, în 

aceeaşi sală, se va desfăşura, în colaborare cu Facultatea de 

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, masa rotundă „Eminescu în 

limbile lumii” (ediţia a II-a), moderată de lector univ. dr. Daniela 

Hăisan. 

La această manifestare vor participa: prof. univ. dr. Albumiţa 

Muguraş Constantinescu, coordonator al masteratului 

internaţional diplomă dublă Teoria şi practica traducerii, lector 

univ. dr. Gina Puică, responsabila Lectoratului de limbă română 

de la Universitatea „Yurii Fedkovici” din Cernăuţi, lector univ. 

dr. Raluca Dimian. 

Totodată, prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu şi conf. univ. 

dr. Olga Gancevici vor prezenta volumele Mihai Eminescu-anii 

1883-1889 şi Preţul poeziei, semnate de Doina Cosman şi 

Bogdan C. S. Pîrvu. 

Un recital de poezie eminesciană în limbile lumii va fi susţinut 

de studenţi ai Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, sub 

coordonarea conf. univ. dr. Mariana Boca. 
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Social 

 

 

Educația reprezintă pentru Holzindustrie Schweighofer, alături 

de sfera socială, domeniul sănătății și al mediului,  unul dintre 

pilonii centrali ai programului  de responsabilitate socială. 

Pe lângă dezvoltarea școlii profesionale din Moinești (jud. 

Bacău) și a programului ,,Școală după școală” din Reci (jud. 

Covasna), dar și prin sprijinirea studenților merituoși 

prin programul de burse derulat în trei din cele mai importante 

centre universitare (Suceava, Brașov și Cluj), Holzindustrie 

Schweighofer își aduce o contribuție majoră și la dotarea cu 

echipamente de ultimă generație a laboratoarelor de cercetare ale 

facultăților de silvicultură din țară. 

La Suceava, în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” unde 

funcţionează unul dintre cele mai performante laboratoare de 

biometrie forestieră din Europa de Est, compania a contribuit, în 

ultimii ani, la achiziționarea mai multor instrumente moderne în 

valoare de peste 35.000 euro. 

Acestea  sunt folosite atât de studenți cât și de cadrele didactice 

în activitatea lor continuă de învățare, cercetare, inovare și 

dezvoltare. Holzindustrie Schweighofer apreciază că o bază 

materială modernă reprezintă un punct de plecare pentru 

performanțe înalte în domeniul cercetării dar și în proiecte cu 

aplicabilitate imediată în beneficiul comunității locale. 
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Luni, 15 ianuarie 2018, la Universitatea „Ştefan cel Mare” se va 

sărbători Ziua Culturii Naţionale în cadrul unei serii de 

manifestări sub genericul „Omagiu Poetului”. 

La ora 9:00, un grup de studenţi şi cadre didactice va depune 

jerbe de flori la bustul poetului Mihai Eminescu, aflat în 
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proximitatea Teatrului municipal. 

Biblioteca USV, împreună Centrul de Reuşită Universitară, 

organizează, la ora 11:00, în Sala 302, Corp A,  un Medalion 

Eminescu, intitulat „Când privesc zilele de-aur…”, moderat de 

conf. univ. dr. Vasile Ilincan.  Invitaţii noştri vor fi: Dumitru 

Brădăţan, Constantin Hrehor – membri ai Uniunii Scriitorilor din 

România, profesorii Ionel Hergheligiu şi Valer Nichitean. Va fi 

vernisată Expoziţia „Eminescu în Biblioteca USV”, prezentată 

de bibliotecar Despina Rotaru. 

La ora 13:00, în aceeaşi sală, se va desfăşura, în colaborare cu 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, masa rotundă 

„Eminescu în limbile lumii” (ediţia a II-a), moderată de lector 

univ.dr. Daniela Hăisan. Participă: prof.univ.dr. Albumiţa 

Muguraş Constantinescu, coordonator al masteratului 

internaţional diplomă dublă Teoria şi practica traducerii, lector 

univ. dr. Gina Puică, responsabila Lectoratului de limbă română 

de la Universitatea „Yurii Fedkovici” din Cernăuţi, lector univ. 

dr. Raluca Dimian. 

Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu şi conf. univ. dr. Olga 

Gancevici vor prezenta volumele Mihai Eminescu-anii 1883-

1889 şi Preţul poeziei, semnate de Doina Cosman şi Bogdan C. 

S. Pîrvu. 

Un recital de poezie eminesciană în limbile lumii va fi susţinut 

de studenţi ai Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, sub 

coordonarea conf. univ. dr. Mariana Boca. 

 

 


