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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) 

implementează, în perioada aprilie 2018 – septembrie 2020, 

proiectul „PORT Cultural: PORTofoliu de instrumente inovative 

pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial 

turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate 

culturală”. Proiectul este finanțat de către Unitatea Executivă 

pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, 

Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).  

 Proiectul „PORT Cultural” continuă preocupările USV în 

domeniul protejării peisajului cultural, materializate în anii 

trecuți prin activitățile derulate în cadrul programului „Salvează 

Satul Bucovinean”. Proiectul reunește pentru prima dată într-un 

cadru integrat principalele probleme actuale legate de 

dezvoltarea comunităților rurale din Bucovina și Transilvania de 

Sud, printr-o analiză inovatoare a două aspecte majore: dispariția 

clădirilor tradiționale din peisajul satului românesc și nevoia de 

valorificare a patrimoniului construit prin antreprenoriat. 

Se va urmări identificarea de soluții de sprijinire a partenerilor 

din mediul rural și a proprietarilor de construcții reprezentative 

pentru patrimoniul construit,  prin dezvoltarea cadrului  

antreprenorial și cel durabil și prin îmbunătățirea competențelor 

în ceea ce privește dezvoltarea strategică a comunităților. 



Identificarea obiectivelor valoroase și documentarea etno-istorică 

vor fi dezvoltate și completate de soluții de arhitectură, de 

transformare a clădirilor vechi și adaptare a lor la funcționalitatea 

modernă. Planurile de arhitectură urmează să fie puse la 

dispoziția comunităților din cele două zone țintă (Bucovina și 

Transilvania de Sud), cu speranța că acestea vor fi folosite de cei 

care doresc să păstreze și să transforme casele tradiționale, cât și 

de  cei ce doresc construcții noi în mediul rural, cu respectarea 

peisajului construit existent.  

Alături de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

parteneri în cadrul proiectului PORT Cultural (PN-III-P1-1.2-

PCCDI-2017-0884) sunt Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi" din Iaşi, Institutul „Bucovina" al Academiei Române, 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din 

Târgu Mureș, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 

Turism și Institutul de Economie Națională, Academia Română. 
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Ultima oră 

local 

 

Departamentul de Științe Umane și Social-Politice din cadrul 

Facultății de Istorie și Geografie a Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV) a marcat Ziua Mondială a Asistenței 

Sociale, promovând importanța relațiilor umane în procesul de 

creștere a calității vieții.Astfel, pe data de 19 martie, Radu Alexa 

- militant pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, 

președintele Asociației „Help and Advice”, membru al Asociației 

„Centrul de Consiliere, Psihoterapie și Dezvoltare Umană – 

„Psihascend” - a fost invitat să prezinte studenților de la 

programul de studii Asistență Socială rezultatele proiectului 

regional „Tineri activiști pentru apărarea drepturilor persoanelor 

cu dizabilități – DIZAB – TIN – ACT”.Pe data de 23 martie, 

profesor universitar dr. Ana Rădulescu, de la Universitatea 

București, vicepreședinte al Federației Mondiale a Asistenților 

Sociali, președinte al Asociației „ASproAS” (Asociația 

Asistenților Sociali din România), personalitate marcantă în 

domeniul asistenței sociale, a susținut, împreună cu colaboratorii 

invitați, cadrele didactice, studenții și absolvenții programului de 

studiu Asistență Socială, o dezbatere cu privire la problematicile 

actuale din România în ceea ce privește profesionalismul și 

calitatea relațiilor dintre practicieni și beneficiari, ce aduc 

prejudicii de imagine acestei nobile profesii. Colectivul catedrei 

de asistență socială din cadrul USV dorește să transmită atât 

societății civile, cât și asistenților sociali care profesează în 

cadrul instituțiilor publice importanța dezvoltării și consolidării 



relațiilor umane bazate pe responsabilitate și echitate, luptând 

împotriva tuturor formelor de abuz și discriminare, promovând 

unicitatea și demnitatea ființei umane, fără a tolera 

compromisurile sau practicile reprobabile. 

 

 

__________ 

 

 

 

Activități  dedicate 

Zilei Mondiale a 

Asistenței Sociale 

organizate la 

Universitatea 

suceveană 

 

 

 

www.obiectivdesuceava.ro 

 

 

Local 

 

IDEM 

 

_________ 

 

 

Ziua Mondială a 

Asistenței Sociale 

2019, marcată de 

USV 

 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

 

Social 

 

IDEM 

 

________ 

 

 

 

Ziua Mondială a 

Asistenței Sociale 

2019, importanța 

relațiilor umane – 

 

 

www.suceava-

smartpress.ro 

 

 

Comunicate 

 

 

IDEM 



dezbatere la USV 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

Unirea Basarabiei 

cu România sau 

despre 

începuturile 

înfăptuirii Marii 

Uniri de la 1918 

 

 

 

www.monitorulsv.ro 

 

 

Ultima oră 

local 

 

La Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, Sala de Artă „Elena 

Greculesi”, va avea loc miercuri, 27 martie, de la ora 11:00, 

conferința Unirea Basarabiei cu România sau despre începuturile 

înfăptuirii Marii Uniri de la 1918, susținută de prof. univ. dr. 

Mihai Iacobescu.  

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, 

Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, Colegiul Național 

„Mihai Eminescu” Suceava și Grupul de Inițiativă al Românilor 

din Basarabia – GIRB. 
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Evenimente 

 

Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava organizează joi, 28 martie a.c., o seară de folk cu 

Marius Matache. 

Evenimentul se va desfășura de la ora 19.00, în Auditoriumul 

„Joseph Schmidt” al USV. 
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Evenimente 

 

Miercuri, 27 martie 2019, la ora 17:00, la Biroul Francez, micii 

francofoni înaintează cu pași mici, dar siguri, pe tărâmul limbii 

franceze. 

Potrivit reprezentanților Biroului Francez, după o fixare a 



Francez din 

Suceava 

 

lexicului și a structurilor învățate ora trecută, în această 

săptămână micii francofoni vor aborda vocabularul sentimentelor 

împreună cu lector dr. Mariana Șovea, lectorul de franceză 

Maxence Caron și ariciul Léo. Nu vor lipsi jocurile, cântecele și 

desenul, toate pentru a dovedi că „Le français, c’est facile!”. 

Începând cu ora 18:00, „La francophonie partagée” este 

activitatea care marchează/continuă seria evenimentelor dedicate 

Francofoniei. 
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Evenimente 

 

Trupa de pop-opera „Dimma’S” va susține un concert vineri, 29 

martie a.c., la 19:00, pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt” 

al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. Prețul unui bilet este 

de 5 lei pentru elevi, studenți și pensionari, și 10 lei pentru 

publicul larg. Biletele se pot achiziționa online pe www.ccs-sv.ro 

/ www.biletesuceava.ro, sau de la sediul CCS str. Zorilor nr. 6 

(lângă Auto Albina), de luni până vineri în intervalul orar 9:00 – 

17:00. 

Potrivit organizatorilor, de la „Zaraza” sau „My Way” până la 

celebra „O sole mio”, Dimma’S vă vor oferi o seară de neuitat 

prin interpretări Pop-opera ale unor melodii celebre și muzică 

clasică. 

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

Chereji, Aurelian Filip și Nicolae Ilincăi, grupul Pop-opera 

Dimma’S are în componență patru soliști profesioniști care s-au 

bucurat de-a lungul timpului de colaborări cu Opera Națională 

Română din Cluj-Napoca, Palatul Cultural „Ionel Floașiu”, 

Centrul Culturii Tradiționale Suceava, Ateneul din Iași precum și 

Zilele Clujului. 

„În sezonul actual au un repertoriu impresionant și variat, format 

din melodii cunoscute atât românești cât și internaționale, 

adaptate stilului și vocilor acestora. Spectacolele lor au ca punct 

focal eleganța, atât vizuală cât și fonică, iar interpretarea în stilul 

lor caracteristic a unor melodii celebre aduce un plus de stil și 

rafinament oricărui eveniment. Cvartetul Dimma’S este 

reprezentat și promovat de către Transilvania Classic – Opera 



and Theater Agency”, arată sursa citată. 
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Educație 

 

În primăvara anului 2002, la Complexul Expo-Transilvania din 

Cluj-Napoca, cu ocazia Târgului Internaţional „Foresta”, au fost 

expuse aproximativ 30 de invenţii din domeniile: materiale de 

construcţii, telefonie mobilă, epurarea apei, criogenie. 

Evenimentul, o premieră pentru clujeni, cunoscut ulterior sub 

numele de Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării 

și Inventicii PRO INVENT, s-a bucurat de un real interes atât din 

partea vizitatorilor, cât şi a presei. 

În perioada 20 – 22 martie 2019, a avut loc cea de a XVII-a 

ediție a Salonului Internațional al Cercetării Științifice, Inovării 

și Inventicii, care s-a bucurat de un interes deosebit din partea 

vizitatorilor de specialitate, fiind prezentate peste 400 de 

invenții. Participarea celor mai importante institute naționale de 

cercetări, a universităților românești, a numeroaselor firme, la 

care s-au adăugat 6 universități din Republica Moldova și 

Asociația Inventatorilor din Polonia, cu un stand generos, a făcut 

ca această manifestare să devină de referinţă în viaţa inventicii 

româneşti, o formă eficientă de mai bună cunoaştere, apreciere şi 

stimulare a celor ce s-au distins prin creativitate. In egală 

măsură, Salonul PRO INVENT de la Cluj-Napoca a fost şi 

doreşte să rămână un loc distinct de întâlnire al inventatorilor şi 

invenţiilor cu oameni de afaceri, întreprinzători, cu cei interesaţi 

să pună în practică rezultatele cercetării, inovării şi creativităţii 

româneşti, dar și de peste hotare. 



La Salonul Internaţional al Cercetării Științifice, Inovării şi 

Inventicii PRO INVENT, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a participat cu un stand expozițional și a fost 

reprezentată de o delegație condusa de prof. dr. ing. Adrian 

Graur, din care au făcut parte cadre didactice și studenți 

doctoranzi ai Facultății de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor. Premiile obținute de USV au fost: 

1. Diploma de Excelență și premiul special PRO INVENT 

2019 pentru invențiile prezentate la Salonul Pro Invent 2019 

2. Diploma de Excelență și Medalia de 

aur pentru Thermomechanical safety lock 

NIȚAN Ilie, MILICI Laurențiu-Dan, POIENAR Mihaela, 

PENTIUC Gheorghe, SABADAȘ Anna, MILICI Mariana 

Rodica, BOBRIC Crenguța-Elena, IRIMIA Daniela, RAȚĂ 

Gabriela, OLARIU Elena-Daniela 

3. Diploma de Excelență și Medalia de aur pentru System and 

method for measuring and connecting single-phase electric 

energy consumers 

CENUȘĂ Mihai, MILICI Laurențiu-Dan, ROMANESCU 

Adrian, ȚANȚA Ovidiu, NIȚAN Ilie, POIENAR Mihaela, 

ATĂNĂSOAE Pavel, PRODAN Cristina, AFANASOV Ciprian, 

VLAD Valentin 

4. Diploma de Excelență și Medalia Pro Invent pentru Clutch 

based thermocouple 

CERNUȘCĂ Dumitru, MILICI Laurențiu-Dan, NIȚAN Ilie, 

POIENAR Mihaela, PAȚA Sergiu, CENUȘĂ Mihai, 



BREABĂN Bogdan, POPA Cezar-Dumitru 

5. Diploma de Excelență și Medalia Pro 

Invent pentru Interlocking system 

NIȚAN Ilie, MILICI Laurențiu-Dan, POIENAR Mihaela, 

CERNUȘCĂ Dumitru, PAȚA Sergiu Dan, PIANÎH Alexei, 

PENTIUC Radu Dumitru, POPA Cezar, RAȚĂ Mihai, 

UNGUREANU Constantin 

6. Diploma de Excelență pentru Flood protection system in 

buildings 

CENUŞĂ Mihai, MILICI Laurenţiu Dan, POIENAR Mihaela, 

TOADER Eusebiu Vasile, ATĂNĂSOAE Pavel, POPA Cezar 

Dumitru, PIANÎH Alexei, SABADAȘ Anna 

7. Diploma de Excelență pentru Vibromotor 

NIȚAN Ilie,  MILICI Laurențiu-Dan, POIENAR Mihaela, 

UNGUREANU Constantin, OLARIU Elena-Daniela, 

POPINCIUC Elena, CERNUȘCA Dumitru, PENTIUC Radu-

Dumitru 

8. Premiul special al Asociației Române pentru Tehnologii 

Alternative din Sibiu pentru Interlocking system 

NIȚAN Ilie, MILICI Laurențiu-Dan, POIENAR Mihaela, 

CERNUȘCĂ Dumitru, PAȚA Sergiu Dan, PIANÎH Alexei, 

PENTIUC Radu Dumitru, POPA Cezar, RAȚĂ Mihai, 

UNGUREANU Constantin 

9. Diploma de excelență din partea Asociației Iustin Capră 

pentru Sistem de protecție a clădirilor contra inundațiilor 



CENUŞĂ Mihai, MILICI Laurenţiu Dan, POIENAR Mihaela, 

TOADER Eusebiu Vasile, ATĂNĂSOAE Pavel, POPA Cezar 

Dumitru, PIANÎH Alexei, SABADAȘ Anna. 

 


