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Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava găzduiește miercuri, 10 aprilie a.c., de la ora 19.00, 

spectacolul de comedie „Amantul înșelat”, de Orlin Diakov, cu 

Ioan Isaiu și Sorin Misirianțu. 

Potrivit reprezentanților Casei de Cultură a Studenților din cadrul 

USV, spectacolul „Amantul înșelat”, de Orlin Diakov, în regia lui 

Sorin Misirianțu, este o comedie năucitoare, a la Tarantino, care 

abordează lupta dintre doi bărbați pentru FEMEIA care face parte 

din destinul amândurora. 

„O întâlnire în parc între soț și amant și o oră de haz pe seama 

luptei fără scrupule dintre cei doi. Regula este că nu există reguli. 

Se iau ostateci, se leagă cu catușele de bancă, se îmbrâncesc, se 

împrietenesc, se îmbată… Ne regăsim mulți în aceste două 

personaje… chiar dacă nu recunoaștem acest lucru”, arată sursa 

citată. 

Spectacolul a avut premiera la Stuttgart, a fost recent în turneu în 

Canada – Toronto, Ottawa, Montreal, s-a jucat în premieră 

mondială în Cuba, la Havana, a  a avut peste 20 de reprezentații în 

România și a primit invitații din Bruxelles, Londra, Koln și Paris. 

IOAN ISAIU – un actor complet – de teatru și  film. A jucat în 

multe producții ale trustului Media Pro – Secrtetul Mariei, 



Ingerasii, Aniela, Vocea inimii, Feedback, Rating –  și în mai 

multe spectacole de teatru – Trei ciudați, după Yasmina Reza, 

Conu Leonida față cu reacțiunea, la Teatrul din Ruse, La mine sau 

la tine, de Sorin Misirianțu, Hai s-o ucidem pe Matilda, Visul unei 

nopti de vara, Tom Pain, Tiganiada, Trainspotting. 

 SORIN MISIRIANȚU –  A jucat în filmul Funny Money, alături 

de Armand Assante, Chevy Chase, Robert Loggia,  joacă în 

Amadeus, Peer Gynt Rockstar, Trei ciudați, Cerere în căsătorie, 

Sex, Drugs & Rock`n Roll, Ca la nebuni,  Richard al III-lea, opera-

rock, Trainspotting, Dac-aș fi rege. Filme regizate – Benvenuti in 

Italia, Feedback, Rating, Parking. Este și regizorul acestei piese și 

al mai multor spectacole de la Teatrul Național, din țară și din 

străinătate. 

Prețul unui bilet este de 10 lei pentru elevi, studenți și pensionari, 

și 20 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. 
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La cinci ani de la ultima evaluare efectuată de Agenţia Română de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), 
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a 20 de inspectori 

ai Agenției de 

Asigurare a 

Calității în 

Învățământul 

Superior 

  

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) intră din nou sub 

lupa inspectorilor agenției. 

Vizita acestora se desfășoară în perioada 27 – 30 martie, echipa 

care se va ocupa de evaluarea Universității fiind formată din 20 de 

membri, dintre care doi studenți. 

Este un examen important prin care trece instituția suceveană, 

obiectivul acesteia fiind reconfirmarea calificativului ”Grad de 

încredere ridicat” acordat succesiv universității în anii 2008 și 

2013. 

Legea Educației Naționale prevede ca universitățile româneşti să 

fie evaluate în mod periodic, o dată la cinci ani, în vederea 

stabilirii standardelor de calitate. 

Potrivit prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul USV, 

„indicatorii care sunt urmăriți au în vedere managementul și 

asigurarea calității. ARACIS urmărește aspecte legate de întreaga 

activitate a universității - activitatea didactică și de cercetare, baza 

materială, programele de studii, regulamentele în vigoare, 

serviciile oferite studenţilor, aspecte financiare, documente, 

internaționalizare etc. De asemenea, echipa de evaluatori a 

programat întâlniri cu studenţi, cadre didactice, cu angajatori din 

Suceava etc.”. 

Popa a mai arătat că pe lângă activitățile ce țin de verificarea 

generală a Universității, inspectorii vor evalua și 12 programe de 

studii, mare parte dintre ele fiind la a treia reacreditare. 



Vineri, la prânz, va avea loc întâlnirea în care vor fi prezentate 

concluziile, iar ulterior va fi elaborat un raport care va cuprinde și 

recomandările ARACIS pentru USV. 

Ca finalitate, aceste proceduri au menirea de a crește 

performanțele  procesului didactic, calitatea serviciilor USV și de 

a realiza pregătirea viitorilor specialiști în concordanță cu 

cerințele pieței. 

  

„Grad de Încredere ridicat” este cel mai mare calificativ 

Ultima evaluare a instituţiei de învăţământ a avut loc în anul 2013, 

iar în urma inspecţiilor efectuate, USV a fost evaluată cu „Grad de 

Încredere ridicat”, acesta fiind cel mai înalt calificativ ce poate fi 

acordat unei universități din sistemul național de învățământ. 

Acreditarea unităţilor de învăţământ superior din România se 

realizează de către ARACIS, începând din anul 2007, 

universitățile putând primi următoarele calificative: „Grad de 

încredere ridicat”, „Grad de încredere”, „Grad de încredere 

limitat” şi „Lipsă de încredere”. 
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ELSA Suceava, prin intermediul departamentului Activități 

Academice și în colaborare cu Facultatea de Drept și Științe 

Administrative a Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, a 

organizat în data de 20 martie 2019 Concursul de Procese 

Simulate pe Drept Administrativ. Concursul are drept scop 

aplicarea cunoștințelor teoretice ale studenților într-un proces 



C.P. 

 

pe Drept 

Administrativ 

 

fictiv, consolidându-le aptitudinile oratorice și cunoștințele 

juridice. 

Potrivit reprezentanților USV, în cadrul concursului din acest an 

au participat patru echipe a câte doi studenți ai FDSA. Echipele 

și-au prezentat spețele propuse spre soluționare de către juriu, 

respectând procedura reală cu care se operează într-o ședință de 

judecată. 

Criteriile de evaluare a prestațiilor participanților au fost: 

aplicarea corectă a legii, folosirea limbajului juridic și pledoaria, 

testarea pe parcurs de către membrii juriului prin întrebări, fiind 

plasați în situații specifice realității. 

În conformitate cu punctajul obținut, în runda finală au ajuns doi 

participanți, care au primit o speță ce a trebuit să fie comentată în 

douăzeci de minute. În pofida faptului că a fost o situație mai 

tensionată și de gândire promptă, finaliștii s-au descurcat foarte 

bine, juriul apreciind atitudinea competitivă, entuziasmul și 

pasiunea de care au dat dovadă, atât ei, cât și ceilalți participanți, 

pe durata întregului concurs. La final, s-au acordat patru premii: 

premiul I și II, premiul pentru cel mai bun pledant și premiul 

,,Favoritul publicului”. 

Premiile se acordă cu intenția de a motiva și mai mult participanții 

și de a responsabiliza publicul din sală, punctând faptul că decizia 

lor în a alege câștigătorul premiului ,,Favoritul publicului” este 

foarte importantă, reflectând și obiectivitatea acestui concurs. 

„Evenimentul a fost mai mult decât reușit și prin prisma faptului 

că, în sala de judecată a Curții de Apel Suceava, unde s-a 

desfăşurat concursul, a fost un public numeros, alcătuit din 



studenții tuturor specializărilor din cadrul FDSA. Este esențial de 

punctat posibilitatea participării tuturor studenților în cadrul unor 

astfel de evenimente. Suntem profund recunoscători juriului 

format din doamna judecător Doina Popescu, domnul avocat 

Viorescu Răzvan și doamna avocat Liana Pascariu, care sunt și 

cadre didactice ale Facultății de Drept și Științe Administrative, 

pentru susținerea și implicarea activă atât în organizarea, cât și în 

desfășurarea acestui concurs. De altfel, cadrele didactice ale 

facultății oferă întotdeauna sprijin activităților și propunerilor 

inițiate de studenți”, a precizat sursa citată. 
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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”, anunță instituția academică suceveană. 

Proiectul este finanțat de către Unitatea Executivă pentru 

Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 

Inovării (UEFISCDI). 

Potrivit sursei citate,  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”, se arată într-un 

comunicat de presă. 

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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Ieri seară, în penultima etapă din returul Ligii Naţionale de 

handbal masculin, echipa Clubului Sportiv Universitar din 

Suceava a pierdut partida disputată în deplasarea de la CSM Bacău 

cu scorul de 24 – 26, după ce la pauză a condus cu scorul de 14 – 

12. Sucevenii au început destul de bine acest joc și se puteau 

distanţa la cinci goluri, dar au ratat două atacuri și le-au permis 

gazdelor să vină la un gol, băcăuanii reușind să egaleze după un 

sfert de oră de joc. Până la pauză, Suceava a avut și trei goluri 

avans și a intrat la vestiare cu un avantaj de două goluri, 14 – 12. 

În partea a doua, echipa pregătită de Adrian Chiruţ a greșit mult 

mai mult și nu prea a mai găsit calea spre gol, iar gazele au fost 

mult mai lucide și au gestionat mult mai bine un final de joc cu 

multe eliminări, mai ales în tabăra suceveană, care a jucat și-n trei 

jucători la linia de 9 metri. 

În meciul de la Bacău, pentru Universitatea Suceava au marcat 

sportivii: Golubovic (2), Burlacu (1), Adomnicăi (1), Târzioru (8), 

Ciubotariu (3), Petrea (2), Ionescu (1), Șoldănescu (2), Costea (1), 

Lakovic (3). 

După acest eșec, Universitatea Suceava a rămas pe locul 10 în 

clasamentul Ligii Naţionale, la un punct de Buzău, echipa ce a 

remizat în această rundă pe teren propriu cu Steaua București. 

Duminică, în ultimă etapă din sezonul regulat, CSU Suceava va 

întâlni pe teren propriu, de la ora 18.00, echipa CSM Focșani, ce 

este calificată în turneul play-off.  
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Seara de folk cu Marius Matache, la Universitate 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității Suceava 

(USV) organizează joi, 28 martie, de la ora 19.00, o seară de folk 

cu Ștefan Matache. 

Evenimentul va fi găzduit de Auditorium ”Joseph Schmidt”. 

Prețul unui bilet este de 10 lei sau 5 lei pentru elevi, studenți și 

pensionari. 

Informații la 0752092606. Marius Matache activează în muzica 

folk de 15 ani. 

  

Dezbatere cu tema „Cartea, în Anul Cărții”, la Biblioteca 

Bucovinei 

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

„Elena Greculesi”, va avea loc joi, 28 martie, de la ora 11:00, 

dezbaterea cu tema „Cartea, în Anul Cărții”, invitat: prof. univ. dr. 

Sanda-Maria Ardeleanu. 

  

Vineri, 29 martie 

  

Grupul vocal de pop-opera Dimma’S, în concert la Suceava 



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 Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (str. 

Universității, 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 și muzică clasică. Prețul unui bilet este de 10 

lei sau 5 lei pentru elevi, studenți și pensionari și pot fi cumpărate 

de pe www.ccs-sv.ro sau de la sediul Casei de Cultură a 

Studenților Suceava. 

Informații suplimentare despre concert la 0752 092 606. 

 

 

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

