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În acest an, zilele USV se vor desfăşura în perioada 6-8 martie. 

Pe 7 martie 1990, Guvernul României a consacrat transformarea 

Institutului sucevean în Universitatea „Ştefan cel Mare”. 

Cele 3 zile conţin manifestări ca: expoziţie de fotografie, concurs 

pentru elevi şi studenţi, lansări de cărţi, sesiune de comunicări 

științifice sau work-shop pentru profesori. 

Joi, 7 martie, între orele 10.00-11.00, vor avea loc demonstrații de 

zbor cu drone dirijate în timp real de la sol sau zbor după o 

traiectorie prestabilită, controlul traiectoriei de zbor prin gesturi, 

controlul traiectoriei de zbor prin FPV (First Person View), 

vizualizare în timp real al traseului de zbor, înregistrare imagini 

zbor, aspecte privitoare la autonomia de zbor a dronelor. 

Demostraţia va avea loc în spaţiul cuprins între corpul B şi corpul 

C sau în balonul cu aer cald, în caz de condiţii meteo nefavorabile. 

În aceeaşi zi, între orele 12.00 – 14.00, în Aula Corp E de 

desfăşoară evenimentul „Învață din practică!” – întâlnire între 

angajatori din mediul de afaceri și studenții Facultății de Științe 

Economice și Administrație Publică. 
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În perioada 6 – 8 martie 2019, cu prilejul împlinirii a 29 de ani de 

la transformarea Institutului de Subingineri în Universitatea 

„Ștefan cel Mare”, facultățile, departamentele, Biblioteca 

Universității și Casa de Cultură a Studenților organizează o serie 

de evenimente sub genericul Zilele USV 2019. 

Ziua de 7 martie este data la care Guvernul României, în anul 

1990, a hotărât înființarea Universității din Suceava, prilej cu care 

comunitatea academică a propus un program de sărbătoare. 

Acesta debutează miercuri, 6 martie, cu vernisarea expoziției 

fotografice „Geographica” (corpul E), concursul pentru studenți și 

elevi „Une personnalité francophone de nos jours” și evenimentul 

„Omul și cartea”, întâlnire de suflet cu prof. univ. dr. Vasile 

Păvăleanu, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Suceava (moderator: prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, 

organizator Biblioteca USV). 

Ședința festivă la care vor lua parte profesori, autorități locale și 

județene, parteneri din alte centre universitare, studenți, este 

programată pentru joi, 7 martie, în Aula Magna, Corp A. 

De la 10.00, Facultatea de Inginerie Mecanică organizează 

„Drone-fligth training”, demonstrații de zbor cu drone dirijate în 

timp real de la sol sau zbor după o traiectorie prestabilită, controlul 

traiectoriei de zbor prin gesturi, controlul traiectoriei de zbor prin 

FPV (First Person View), vizualizare în timp real a traseului de 



zbor, înregistrare imagini zbor, aspecte privitoare la autonomia de 

zbor a dronelor. 

În programul de joi mai sunt prinse evenimentele: „Alma Mater 

Sucevensis” - sesiune de comunicări științifice, ediția a XIX-a; 

Expoziția „Strumfii la Suceava (Les Schtroumpfs a Suceava)”, 

participă Eric Poppe - delegatul General al Valonia-Bruxelles; 

„Învață din practică!” - întâlnire între angajatori mediul de afaceri 

și studenții Facultății de Științe Economice și Administrație 

Publică; „Workshop pentru profesori”- program de intervenție 

psihoeducațională și socială pentru părinți. 

Tot joi, la Biblioteca USV se va derula evenimentul „Omul și 

cartea” care include lansarea cărții „Malul stâng întreabă malul 

drept” (prezintă prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu) și 

întâlnire de suflet cu autoarea cărții, Irina Nechit, scriitoare, 

traducătoare, jurnalistă din Republica Moldova; lansarea 

antologiei de poezii „Un om de succes și alte pierderi” (prezintă 

conf. univ. dr. Claudia Costin); „Tineri poeți din USV” (prezintă: 

Ana Maria Antonesei); „Recital de muzică și poezie 

contemporană din Basarabia” (prezintă Grupul de Inițiativă al 

Românilor din Basarabia, coordonat de Aliona Gumeniță, 

moderator prof. Ana Efros). 

Vineri, 8 martie, Biblioteca USV va pregăti o evocare a 

lingvistului Marius Sala și lansarea revistei ANADISS, nr. 26. 
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CSU Suceava a 

pierdut la 10 

goluri pe terenul 

liderului la zi, 

AHC Dobrogea 

Sud Constanţa 

Aseară, în etapa cu numărul 20 din Liga Naţională de handbal, 

echipa Universităţii Suceava a cedat pe terenul liderului la zi, 

AHC Dobrogea Sud Constanţa, la zece goluri, scor 19 – 29. 

Universitarii s-au ţinut de constănţeni până aproape de jumătatea 

primei reprize, dar greşelile i-au costat şi gazdele s-au dus la 8 

goluri în minutul 23, diferenţă consemnată şi la pauză, scor 16 – 

8. În partea a doua, sucevenii au încercat să reducă din handicap, 

dar treptat gazdele şi-au mărit avantajul, terminând la 10 goluri 

diferenţă. 

„Am făcut o primă repriză slabă, pe fondul unei apărări dure a 

Constanţei. Am greşit destul de mult, mai ales când am încercat să 

ne facem jocul şi să jucăm în viteză. În partea a doua am evoluat 

ceva mai bine şi am pierdut-o la doar două goluri, dar am întâlnit 

o echipă foarte puternică, ce merită să fie pe primul loc în acest 

moment. Urmează să ne batem acolo unde ne e locul şi să reuşim 

să ne îndeplinim obiectivul, acela de a rămâne în Liga Naţională”, 

a explicat antrenorul universitarilor, Adrian Chiruţ.   

În etapa următoare, miercuri, CSU Suceava va întâlni pe teren 

propriu Politehnica Timişoara.      
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Astăzi, de la ora 12.00, echipa a doua de handbal a Universităţii 

Suceava evoluează din nou în faţa propriilor suporteri, în sala 

„Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program Sportiv Suceava. 

Echipa antrenată de fostul jucător al Universităţii Ioan Tcaciuc va 

primi vizita formaţiei Centrului Naţional Olimpic de Tineret din 

Braşov, una ce se află pe locul doi în clasamentul seriei. În prima 



 jumătate a sezonului regulat cele două echipe s-au mai întâlnit de 

două ori, fiecare reuşind să se impună pe teren propriu, 37 – 33 la 

Suceava şi 38 – 28 la Braşov. 

„După cele două întâlniri din acest campionat mă aştept ca mâine 

să avem un meci dificil, în faţa unei echipe ce seamănă mult cu 

noi, cu jucători tineri adunaţi din toată ţara la Centrul Naţional 

Olimpic de Tineret. Eu îmi doresc ca echipa noastră să facă un 

meci bun şi să câştige, dar şansele cred că sunt egale la obţinerea 

celor trei puncte”, a explicat antrenorul sucevenilor, Ioan Tcaciuc. 

Pentru acest meci, echipa a doua a Universităţii are şi câţiva 

jucători cu probleme, dar tehnicianul universitar speră să-i aibă pe 

toţi în teren. Astfel, portarul Florin Mihăescu a revenit la 

antrenamente după problemele de la genunchi, dar este abia la 60-

70 la sută recuperat, Samuel Stanciuc are o problemă la un deget 

de la braţul de aruncare şi probabil va evolua mai mult pe apărare, 

plus alţi sportivi ce se confruntă cu mici probleme medicale, care 

nu-i va împiedica să intre în teren.     
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Casa de Cultură a Studenţilor din Suceava (CCS), aflată în 

coordonarea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), 

lansează un nou concurs de proiecte, în cadrul căruia studenţii sunt 

invitaţi să trimită aplicaţii din domeniul cultural, artistic sau 

sportiv. În cadrul competiției din acest an vor fi aprobate 

maximum cinci proiecte, în valoare totală de 100.000 de lei. 



Potrivit reprezentanților CCS, proiectele trebuie depuse până pe 

18 martie 2019, iar bugetul maxim alocat unui proiect este de 

20.000 lei. 

„C.C.S. va asigura logistica, achiziţiile, serviciile şi materialele 

necesare implementării proiectelor selectate, în limita bugetului 

alocat. Toate materialele achiziționate în cadrul proiectelor vor 

intra în patrimoniul C.C.S. în maxim 15 zile de la finalul 

proiectului”, a menționat sursa citată. 

Proiectele se pot depune la sediul Casei de Cultură a Studenţilor 

din Suceava sau la adresa de e-mail: 

casastudentilorsv@gmail.com. Metodologia şi anexele pot fi 

descărcate de pe site-ul CCS: www.ccs-sv.ro . 

Scopul principal al CCS este promovarea intereselor studenţilor 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și implicarea acestora 

în viața comunității locale și regionale, prin diverse activităţi 

educaționale și de voluntariat.  
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