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Spectacol cu Ansamblul Studenţesc „Arcanul USV”, joi, 21 

martie, pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt” al 

Universităţii din Suceava. 

Evenimentul este programat începând cu ora 19.00, iar intrarea 

este liberă. 

Coregrafia este semnată de Ioan Ilie Nemţoi, coordonator artistic 

– Călin Brăteanu, coordonator – Sorin Pohoaţă. 

Pe scenă vor mai performa Trupa Mini BDS (Bucovina Dance 

Studio) şi Grupul Vocal „Busuiocul”. Evenimentul este organizat 

de Universitatea din Suceava, Casa de Cultură a Studenţilor 

Suceava, Asociaţia culturală „Arcanul USV” şi FIRESC - 

Asociaţia Studenţească a Facultăţii de Inginerie Electrică şi 

Ştiinţa Calculatoarelor.   
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Observatorul Astronomic din Suceava găzduieşte vineri, 22 

martie, de la ora 10.00, un evenimentul de popularizare a fizicii 

şi a cercetării ştiinţifice în rândul elevilor de liceu 

„LHCb@InternationalMasterclass”. 

mailto:LHCb@InternationalMasterclass


liceenilor, la USV Acţiunea se adresează elevilor de liceu din clasele IX-XII şi le 

permite, de-a lungul unei zile, să ia contact cu mediul de 

cercetare de la CERN, de pe platforma Măgurele şi de la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV). Pe durata 

acestei zile, elevii vor avea ocazia să audieze cursuri de particule 

elementare, să viziteze obiective din campusul USV şi să 

participe la analizarea datelor reale achiziţionate în experimentul 

de energii înalte LHCb. Elevii vor avea posibilitatea să discute 

rezultatele obţinute, prin videoconferinţă, cu cercetătorii de la 

CERN, precum şi cu colegi din alte centre ştiinţifice (Cagliari, 

Florenţa, Moscova MISIS, Barcelona) care sunt implicate în 

programul LHCb@InternationalMasterclass. 

Participarea va fi recunoscută prin acordarea de diplome. 

Evenimentul este organizat de CERN (Centrul European de 

Cercetări Nucleare - Geneva), IFIN-HH - Măgurele şi 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), cu sprijinul 

LHCb Collaboration şi International Particle Physics Outreach 

Group. 

Cei interesaţi pot lua legătura cu Cristian Pîrghie (e-mail: 

cristian.pirghie@usm.ro). 
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Grupul vocal de pop-opera Dimma’S va concerta vineri, pe 29 

martie, de la ora 19.00, pe scena Auditoriumului ”Joseph 

Schmidt” din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (str. 

Universităţii, nr. 13). 

De la „Zaraza” sau „My Way”, până la celebra „O sole mio”, 

Dimma'S va oferi o seară de neuitat prin interpretări pop-opera 

ale unor melodii celebre şi de muzică clasică. Preţul unui bilet 

este de 10 lei sau 5 lei pentru elevi, studenţi şi pensionari. 

Biletele pot fi cumpărate de pe www.ccs-sv.rosau de la sediul 

Casei de Cultură a Studenţilor Suceava. 

Pentru prima oară în Suceava, format din Anton Babiaş, Claudiu 

Chereji, Aurelian Filip şi Nicolae Ilincăi, grupul Dimma'S are în 

componenţă patru solişti profesionişti care s-au bucurat de-a 

lungul timpului de colaborări importante. 

Povestea formaţiei Dimma’S a început în 2017. Este formată din 

artişti profesionişti în domeniu, repertoriul lor fiind unul variat, 

care acoperă toate genurile de muzică care exprimă eleganţă. 

http://www.ccs-sv.ro/


Potrivit organizatorilor, în sezonul actual grupul are un repertoriu 

impresionant şi variat, format din melodii cunoscute atât 

româneşti, cât şi internaţionale, adaptate stilului şi vocilor 

soliştilor. 

Spectacolele lor au ca punct focal eleganţa, atât vizuală cât şi 

fonică, iar interpretarea în stilul lor caracteristic a unor melodii 

celebre aduce un plus de stil şi rafinament oricărui eveniment. 

Cvartetul Dimma'S este reprezentat şi promovat de către 

„Transilvania Classic - Opera and Theater Agency”. 

Informaţii suplimentare despre concert la 0752 092 606. 
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Ca urmare a participării prof. univ. dr. Ştefan Purici, prorector al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), la Conferinţa 

Internaţională „Europa Carpaţilor”, care a avut loc în Krasiczyn 

(Polonia), în februarie, Marek Kuchciński, mareşalul Seimului 

Republicii Polone (Camera inferioară a Parlamentului polon), a 

adresat instituţiei sucevene o scrisoare de mulţumire, deschizând 

astfel o nouă direcţie de dialog între cele două instituţii. 

În scrisoarea sa, referindu-se la intervenţia reprezentatului USV, 

Marek Kuchciński a mărturisit faptul că a„ascultat cu mult 

interes şi respect expunerea” […], care, în opinia sa, „a atins 

chestiuni importante şi interesante”. Acesta a apreciat faptul că 

„discuţiile care au avut loc pe parcursul celor patru sesiuni de 

dezbateri cuprinse în programul de anul acesta al conferinţei, 

prin împărtăşirea unor idei privind viitorul Europei Centrale şi de 



Est, precum şi prin reflectarea asupra modalităţii în care Carpaţii 

pot fi promovaţi în Europa şi în întreaga lume, reprezintă o reală 

oportunitate”, la nivel diplomatic şi academic. Reamintim faptul 

că, în cadrul mesei rotunde intitulate „Calea oamenilor înţelepţi – 

despre viitorul Europei Centrale”, moderat de prof. univ. dr. Jan 

Malicki, directorul Centrului pentru Studii Est-Europene din 

cadrul Universităţii din Varşovia, reprezentanţii universităţilor 

membre ale Collegium Carpathicum au discutat două subiecte ce 

au provocat mare interes în rândul participanţilor: factorii care 

stimulează şi cei care împiedică cooperarea între statele Europei 

carpatice; cum văd reprezentanţii mediului academic viitorul 

naţiunilor din această regiune. 

Pornind de la ideea că „Regiunea carpatică nu se identifică 

numai cu o lungă şi bogată istorie, ci, de asemenea, cu viitorul ei, 

iar în acest sens, o iniţiativă simbolică şi importantă prin faptul 

că poate deveni un element – cheie în cadrul Iniţiativei celor Trei 

Mări este Via Carpatia”, Marek Kuchciński consideră că „odată 

realizat, acest extraordinar proiect de transport poate deveni un 

drum al viitorului”. 

În finalul scrisorii, Marek Kuchciński îşi exprimă speranţa că 

„asemenea dezbateri, la cel mai înalt nivel, vor mai avea loc, 

acestea jucând un rol foarte important în intensificarea cooperării 

la nivel regional şi parlamentar. Expunerea unor poziţii şi 

discuţiile de substanţă între prieteni ajută la generarea unor 

eforturi comune cu rezultate fructuoase”. 
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Evenimente 

 

Duminică 24 martie 2018 ora 18.00 la sala Auditorium Joseph 

Schmidt din Suceava va avea loc cea de a noua ediţie a 

concursului Music Star, inițiat și coordonat de profesorul de 

educaţie muzicală Cristian Doboş de la Colegiul Național „Petru 

Rareș” din Suceava. 

Music Star este un concurs de interpretare muzicală destinat 

elevilor de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Suceava şi 

studenţilor de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

Potrivit regulamentului, după ce trec de preselecţii, cei mai buni 

interpreţi şi cele mai bune grupuri trebuie să interpreteze în 

concurs, live, o piesă, românească sau din repertoriu 

internaţional, sau o compoziţie proprie.  



Lupta pentru premiile în valoare totală de peste 3000 de lei 

oferite de către sponsorul concursului, respectiv magazinul 

Expert Music, se dă anul acesta pe două secţiuni: o 

secţiune  pentru elevii Colegiului Naţional “Petru Rareş” din 

Suceava şi o secţiune pentru studenţii suceveni.  

Cristian Doboș a precizat că se mai oferă premiul de 

popularitate, premiul de compoziție, premiul pentru cel mai bun 

instrumentist şi trofeul Music Star pentru cea mai bună 

reprezentaţie din concurs. 

 


