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Asociaţia de artă „Nicolae Tonitza” (TAG), din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava, Cenaclul Litere - 

USV şi Casa de Cultura a Studenţilor Suceava, organizează joi, 7 

martie 2019, de la ora 17:30, la Galeria de Artă a USV, Corp A, 

etajul I,  evenimentul cultural ROGVAIV. Acest eveniment se 

organizează an de an, cu ocazia Zilei USV. 

În program: vernisajul expoziţiei ROGVAIV - IV cu lucrări de 

pictură şi grafică, recital de poezie şi proză scurtă, susţinut de 

studenţii din cadrul Cenaclului Litere FLSC - USV, recital de 

chitară şi voce, susţinut de studenţii Casei de 

Cultură a Studenţilor, Suceava. Intrarea este liberă. 

Expun: Angelica Mirela PAGU, Adrian GROSARI, Alina-Elena 

LĂZĂREANU, Ana-Maria OVADIUC AMO, Cristina IACOB, 

Cecilia BODNĂRAȘ, Cristina HREAMĂTĂ-MACOVECIUC, 

Diana Georgiana DIMITRIU, Ioana Cezara POIATĂ, Iuliana B 

UZULEAC, Leonard Adrian MELISCH, Lila LUNGULESCU, 

Liviana PÎNZARU, Micsandra VRACI, Mihai VARZARI, 

Marinica PIȘTA, Mihai PÂNZARU PIM, Nicoleta BUTNARIU, 

Robert VOITCHEVICI, Sorin Mihai BĂRGĂOAN, Rodica-

Maria IACOBESCU, Talida-Elena GRUNZAC și copiii: Alexia 



Mihaela ALEXINSCHI-RUSU, Reia HUSARCIUC și Ștefania 

IURIEŢ. 

Coordonator, vicepreședinte TAG, Cristina IACOB. 

Prezintă Delia Ioana LEIZERIUC, critic de artă, Direcţia 

Judeţeană pentru Cultură, Suceava. 

Recital de poezie - Studenții USV - Cenaclul LITERE: Ana-

Maria ANTONESEI, Georgiana OBADĂ, Iulia-Ioana 

BĂDĂLUŢĂ. 

Coordonator, conf. dr. Sabina FÎNARU, Facultatea de Litere și 

Știinţe ale Comunicării, Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava. 

Poezie și proză scurtă: Hermina Cristina MELINTE, 

Lăcrămioara ANDREI. 

Recital de chitară - Studenții USV - Casa de Cultură a 

Studenţilor, Suceava: Alexandru DUMBRAVĂ și Sebastian 

PAICU - chitară, Elza SANDU – voce. 

Coordonator, Alexandru DUMBRAVĂ. 
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Biroul Francez, în colaborare cu Centrul de Reuşită Universitară 

(CRU) Suceava, organizează miercuri, 6 martie, de la ora 17.00, 

un nou curs de limba franceză destinat celor mai tineri suceveni. 

Lector dr. Mariana Şovea şi lectorul de franceză Maxence Caron 

vor preda lexicul referitor la casă şi vor încerca, prin activităţi 

variate, să îi motiveze pe micii francofoni să comunice cât mai 

mult în limba franceză. 



În partea a doua a programului, începând cu ora 18.00, se 

organizează concursul „Une personnalité francophone de nos 

jours”/„O personalitate francofonă a zilelor noastre”, în cadrul 

căruia participanţii sunt invitaţi să prezinte o personalitate 

francofonă remarcabilă într-un anumit domeniu de activitate, ce 

poate constitui un exemplu de urmat pentru tineri. Tematica 

aleasă a mobilizat 17 concurenţi, elevi a patru licee, ce vor 

prezenta, individual sau în echipă, personalitatea francofonă 

preferată. Juriul concursului va fi format din lector univ. dr. 

Mariana Şovea, responsabila CRU din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, profesor gr. I Irina Daniela 

Melisch, preşedinta ARPF, filiala Suceava, şi Maxence Caron, 

lector de franceză la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării/Biroul Francez. Toţi elevii vor primi diplome de 

participare şi dulciuri, iar câştigătorii, premii oferite de CRU. 

Activitatea face parte din proiectul „Francofonia în comunitate”, 

iniţiat de Biroul Francez şi Centrul de Reuşită Universitară 

Suceava, cu sprijinul Agenţiei Universitare a Francofoniei, şi îşi 

propune să încurajeze învăţarea limbii franceze, dar şi 

promovarea francofoniei în comunitatea suceveană. 

Intrarea este liberă. 
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Ieri, în ultima etapă a turului doi din Divizia A la handbal 

masculin, echipa a doua a Universităţii Suceava a reuşit a opta 

victorie din acest sezon. Elevii antrenorului Ioan Tcaciuc au 

trecut la nouă goluri diferenţă, în faţa propriilor suporteri, în 

disputa cu echipa Centrului Naţional Olimpic de Tineret din 

Braşov, scor 30 – 21. Sucevenii au făcut o primă repriză foarte 

bună şi la pauză aveau opt goluri diferenţă, scor 17 – 9. În partea 

a doua, în jocul gazdelor au apărut şi mai multe momente de 

relaxare, dar şi schimbări, în teren intrând şi cei mai tineri dintre 

componenţii lotului, inclusiv juniori II. 

„Echipa noastră a făcut un joc bun în prima parte a jocului, dar a 

avut şi momente mai puţin reuşite în partea a doua, când a apărut 

o relaxare prematură. Cred că diferenţa finală putea să fie mult 

mai mare, dar important este c-am folosit şi jucătorii cei mai 

tineri din lot. Mai avem patru meciuri din care trei în deplasare şi 



sper ca jucătorii să se mobilizeze şi să facă un joc bun până la 

finalul campionatului”, a explicat antrenorul sucevenilor, Ioan 

Tcaciuc. 
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În etapa a XV-A, CSU Suceava – CNOT Brașov 30 -21. 
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În cadrul etapei cu numărul XX a Ligii Naţionale de handball 

masculin, echipa Universităţii Suceava a cedat, la finele 

săptămânii trecute, pe terenul liderului la zi, AHC Dobrogea Sud 

Constanţa, la zece goluri, scor 19–29. Handbaliștii suceveni au 

șinut pasul cu formația gazdă doar 15 minute, dar apoi au comis 

o sumedenie de greşeli care le-au permis ”marinarilor” să se 

ditnațeze la opt goluri diferență la pauză, scor 16-8. 

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

însă nu au reușit și treptat gazdele şi-au mărit avantajul, 

terminând la 10 goluri diferenţă, tabela de marcaj indicând scorul 

de 29-19. 

„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, care merită să fie pe primul loc 

în acest moment. Pentru noi fiecare partidă este una în care va 



trebui să ne batem cu adversarii noștri, pentru că fiecare punct 

contează. Sperăm ca pe teren propriu să putem cont ape sprijinul 

suporterilor noștri fiindcă vrem să ne îndeplinim obiectivul, acela 

de a rămâne în Liga Naţională”, a explicat antrenorul 

universitarilor, Adrian Chiruţ. 
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În ziua de 6 martie 2019, ora 14:00, la Biblioteca Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), Corp E, et. I, va avea loc 

întâlnirea de suflet cu juristul şi profesorul univ. dr. Vasile 

Păvăleanu, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Suceava. Evenimentul este organizat în colaborare cu Facultatea 

de Drept şi Ştiinţe Administrative. 

Colectivul Bibliotecii USV îi invită pe toţi cei pasionaţi de 

ştiinţă, carte şi cultură la acest moment deosebit. 

Potrivit unui comunicat transmis de USV, Vasile Păvăleanu s-a 

născut într-o zi de iarnă, la nici un an de la sfârşitul celui de-al 

Doilea Război Mondial, la 25 ianuarie 1946, în comuna Ibăneşti 

din judeţul Botoşani. 

În perioada 1966-1971, a fost student la Facultatea de Drept a 

Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Între 1976-1985, urmează 

Şcoala doctorală din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, 

obţinând Diploma de Doctor în Drept (1986), cu lucrarea 

„Relaţiile între părinţi şi copii în dreptul internaţional privat”. 

În plan profesional, Vasile Păvăleanu îşi desfăşoară activitatea în 

cadrul Procuraturii Judeţene Suceava. Timp de 12 ani (1971-

1983), a deţinut funcţia de procuror la Sectorul urmăriri penale şi 



activitate judiciară. 

După Revoluţie, a fost numit procuror-şef la Procuratura Locală 

Suceava (1990-1993), iar în anii 1993-2001, a deţinut funcţia de 

prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Suceava. În perioada aprilie-decembrie 2001, a exercitat funcţia 

de procuror inspector în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de 

Apel Suceava, iar din decembrie 2001 şi până în anul 2007 a fost 

prim-procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava. 

În paralel cu profesia de jurist, Vasile Păvăleanu desfăşoară o 

frumoasă activitate de cadru didactic universitar. În anul 2000, 

dr. Vasile Păvăleanu devine conferenţiar la Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava, predând cursurile de Drept penal şi Drept 

procesual penal. Susţine cursuri în domeniul Dreptului la 

Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi. În aprilie 2005, a 

obţinut titlul de profesor universitar, continuându-şi activitatea 

de predare în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi 

Administraţie Publică la USV, specialitatea Drept. 

Juristul şi profesorul dr. Vasile Păvăleanu se implică în 

activitatea mediului asociativ, fiind Preşedinte al Asociaţiei 

Juriştilor din jud. Suceava, membru al Societăţii Române de 

Criminologie şi de Criminalistică (2002) şi al Asociaţiei Române 

de Ştiinţe Penale (2003). 

Vasile Păvăleanu este autor a peste 120 de articole, studii şi 

recenzii publicate în revistele de specialitate, iar sub semnătura 

sa au văzut lumina tiparului numeroase volume. 

Ca specialist în domeniul Dreptului, Vasile Păvăleanu participă, 

în calitate de referent oficial, la numeroase susţineri publice ale 



unor teze de doctorat, organizate de Facultatea de Drept a 

Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. 
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Campania naţională de prevenire a traficului de persoane în 

scopul exploatării sexuale „Distruge zidul indiferenţei! Traficul 

de persoane poate fi prevenit” debutează în judeţul Suceava, 

săptămâna aceasta, la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

(USV), a anunţat purtătorul de cuvânt al instituţiei academice, 

Codruţ Şerban. 

Potrivit sursei citate, campania este organizată de Agenţia 

Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) prin 

specialiştii Centrului Regional Suceava, iar invitaţii din 4 martie 

de la USV sunt studenţii Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării de la Programul de studiu Comunicare şi relaţii 

publice. 

În cadrul întâlnirii se va viziona filmul documentar al campaniei, 

ce conţine povestea unei victime a traficului de persoane, şi se 

vor purta discuţii cu studenţii prezenţi despre riscurile şi 

vulnerabilităţile la care realităţile sociale actuale pot reprezenta 



un mediu propice dezvoltării unui asemenea fenomen dinamic şi 

complex, precum cel al traficului de persoane. 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării colaborează cu 

Centrul Regional Suceava al ANITP în cadrul unui Acord de 

parteneriat ce are ca scop realizarea în comun a activităţilor 

specifice prevăzute în Strategia Naţională Împotriva Traficului 

de Persoane 2018 – 2020, prin implicarea studenţilor şi cadrelor 

universitare în programele pe linia prevenirii traficului de 

persoane. 

Campania naţională se derulează în perioada februarie – 

septembrie 2019. 
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În vederea susținerii examenului de bacalaureat și a examenului 

de admitere la facultate, profesori ai Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava oferă consultații gratuite la Limba și 

Literatura Română și la Matematică. 

Pentru al patrulea an consecutiv, elevii din județul Suceava, dar 

și din județele învecinate, care doresc să-și îmbunătățească 

performanțele didactice, pot profita de această oportunitate. 

Consultațiile sunt concepute sub forma unor module interactive 

și vor putea fi personalizate în funcție de nivelul de pregătire al 

elevilor participanți. 

Pentru înscriere, este necesară completarea cererii de înscriere, 

aflată pe site-ul www.usv.ro, la secţiunea „Consultaţii 

bacalaureat”, și transmiterea ei până pe 7 martie. 



Orarul consultațiilor va putea fi accesat pe site-ul USV, înainte 

de finalizarea perioadei de înscrieri. 

Alte informații la nr. de telefon 0230-216147, int. 505. 

În urma cursurilor de pregătire desfășurate în perioada februarie-

mai 2018, la care au participat aproape 350 de elevi, peste 90% 

dintre cursanți au obținut diploma de bacalaureat. 

 

 


