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Evenimente Pe esplanada Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava va avea loc, în data de 27 septembrie, o 

nouă ediție a evenimentului „Noaptea 

Cercetătorilor Europeni”. 

 

Precum am anunțat anterior, ediția din acest an 

va aduce simultan cel mai mare laborator de 

cercetare în aer liber, pe 27 septembrie, în 

Suceava și în alte 20 orașe partenere. 

 

Recent, organizatorii au publicat programul 

complet al evenimentului: 

 

27 Septembrie 2019 (Interval orar 17:00 – 22:00) 

 

ZONA HANDS-ON 

 

A1. Astronomie şi astrofizică – atelier coordonat 

de fiz. dr. Cristian Pîrghie (Observator-USV), fiz. 

dr. Petru Crăciun (Cygnus), fiz. dr. Camelia 

Pîrghie (FIM-USV), drd. ing. Cezar Leşanu 

(Observator USV) 

 

– Observaţii astronomice 

 

– Radioastronomie (Universul invizibil) 

 



A2. Radioamatori – atelier coordonat de ing. 

Vasile Anton și dr. ing. Gh. Simioniuc 

(Radioclub USV) 

 

A3. Speologie – o lume paralelă – atelier 

coordonat de drd. ing. Adrian Done (Club Speo 

Bucovina) 

 

A4. NanoWorld – o introducere în noile 

tehnologii – atelier coordonat de dr. fiz. Aurelian 

Rotaru (FIESC – USV) 

 

A5. Mașina electrică, bicicleta electrică – atelier 

coordonat de dr. ing. Ilie Nițan, drd. ing. Dumitru 

Cernușcă (FIESC – USV) 

 

A6. Sisteme automate – atelier coordonat de dr. 

ing. Mihai Rață, dr. ing. Constantin Ungureanu 

(FIESC – USV) 

 

A7. Tehnica tensiunilor înalte – Bobina Tesla – 

atelier coordonat de dr. ing. Constantin 

Ungureanu (FIESC – USV) 

 

A8. Semafor inteligent pentru comunicații cu 

mașini – atelier coordonat de dr. ing. Eduard 

Zadobrischi și LucianMihai Cosovanu (FIESC – 

USV) 

 

A7. Robotica – atelier coordonat de dr. ing. 

Remus Cătălin Prodan, ing. Alexandru Ilie 

Maciuc și ing. David Gherasim (FIESC – USV) 



 

A8. GreenCARDIO – atelier coordonat de dr. 

ing. Vasile Gheorghiță Găitan, dr. ing. Adrian 

Petrariu și sr. Ing. Ionel Zăgan (FIESC – USV) 

 

A9. Mecatronică aplicată – provocări și 

perspective – atelier coordonat de dr. ing. Traian 

Severin și dr.ing. Ionuț Românu (FIMM – USV) 

 

A10. Dacă ar avea grai … – atelier coordonat de 

dr. ing. Radu Leontie Cenușă (FS – USV), drd. 

ecolog Ramona Elena Cenușă Leberciuc și dr. 

ing. Ionuț Bărnoaiea 

 

A11. Orteze moderne – atelier coordonat de dr. 

Andrei Costea (FEFS-USV) 

 

A12. Depistarea produselor alimentare false – 

atelier coordonat de dr.ing. Mircea Oroian si ing. 

Cristina Ghinea (FIA – USV) 

 

A13. Bio – ecologie – atelier coordonat de prof. 

Olivia Macovei (CT Industrie Alimentară 

Suceava) 

 

A14. Învățăm fizica prin experiment – prof. 

Lucian Lungu (CNSM) 

 

A15. Chimia distractivă – atelier coordonat de 

prof. Viorica Dumitru (Colegiul de Arta 

Suceava) 

 



A16. Experimente Distractive – Huțanu Iuliana 

Paula, atelier coordonat de prof. Cristina-Amalia 

Dumitraș și prof. Janeta Steluța Maidaniuc (C. T. 

„Lațcu Vodă” Siret) 

 

A17. Scaunul inteligent – atelier coordonat de dr. 

fiz. Ioan Marcel Ciuruș (CN Nicu Gane Fălticeni) 

 

A18. Robotica – atelier coordonat de prof. 

Dimitrie Filip (CN Nicu Gane Fălticeni) 

 

A19. Energii regenerabile – atelier coordonat de 

prof. Victor Sutac (CNPR) (FIESC – USV) 

 

A20. Proiecte de fizică – atelier coordonat de 

prof. Anca Greculeac (CNPR) 

 

A21. Experimente de fizică aplicată – atelier 

coordonat de prof. Ilie Cosovanu (LT Tomsa 

Voda Solca) 

 

A22. Electronică aplicată – atelier coordonat de 

prof. Valentina Cloșcă (CN Eudoxiu Hurmuzachi 

Rădăuți) 

 

A23. Elemente de criminalistica – coordonat de 

(IPJS) 

 

ZONA AGORA – loc de dezbatere pe teme 

științifice – 16:00 – 22:00 

 



B1. Filme ştiinţifice 3D & 2D sub coordonarea 

muzeografului ing. Emil Turcu (Observator 

USV) 

 

B2. Spectacole de Planetariu sub coordonarea 

muzeografei Mariana Gavrilescu (Observator 

USV) 

 

B3. Proces Simulat (19.00 – 20.00) – coordonat 

de dr. Camelia Ignatescu si ELSA (FDSA – 

USV) 

 

ZONA SCI FUN – zona care invită la cât mai 

multă joacă copiii între 0 și 99 de ani 

 

C1. InfoPoint: Concurs InfoEuropa și Tombola 

Noaptea Cercetătorilor – sub coordonarea dr. ing. 

Mihaela Poienar 

 

C2. Reciclare creativă (18:00 – 22:00) – atelier 

creativ coordonat de prof. Camelia Rusu-Sadovei 

(Colegiul de Artă Suceava) 

 

C3. Șah uriaș (18:00 – 21:00) 

 

C4. Scrable uriaș (16:00 – 20:00) 

 

C5. Program artistic (20:00 – 21:00) – sub 

coordonarea prof. Valentin Ianoș, asigurat de 

Liceul de Arta Suceava și Casa de Cultura a 

Studenților Suceava 

 



C6. Jocuri creative pentru cei mici (16.30 – 

18.30) – sub coordonarea dr. Otilia Clipa (FSE – 

USV) 

 

C7. Sportul și sănătate în parc – sub coordonarea 

dr. Florin Leuciuc (FEFS – USV) 

 

C8. Interviuri Radio USV și popularizare (17.00 

– 19.00) – sub coordonarea Iuliei Sîrghi (Radio 

USV) și Ștefan Sfichi (CCS) 

 

C9. Demonstrații de Touchball – un nou sport 

marca USV – coordonator dr. Virgil Larionescu 

(FEFS – USV) 

 

Potrivit organizatorilor, Noaptea Cercetătorilor 

Europeni se înscrie în seria evenimentelor Marie 

Curie și își propune să arate publicului larg ce 

înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă 

poate fi munca de cercetare. Primul eveniment 

Noaptea Cercetătorilor Europeni a fost organizat 

în 2005 şi a atras până acum peste 1,5 milioane 

de vizitatori. 

 

Totodată, evenimentul oferă oamenilor de ştiinţă 

şansa de a intra în legătură cu publicul, iar 

vizitatorilor ocazia de a descoperi universul 

ştiinţei şi oamenii din spatele experimentelor. 

 

Noaptea Cercetatorilor Europeni se inscrie in 

seria evenimentelor Marie Skłodowska-Curie si 

isi propune sa arate publicului larg ce inseamna 



sa fii cercetator si cat de interesanta poate fi 

munca de cercetare. Proiectul se adreseaza 

mintilor curioase si tinerilor care doresc sa 

inceapa o cariera in cercetare, oferind o mare 

varietate de activitati stiintifice si educative. 

 

________ 

Lectoratul de limbă 

română al USV de la 

Cernăuţi şi-a deschis cel 

de-al VI-lea an de 

activitate 

 

www.crainou.ro 

23.09.19 

 

Actualitate  

- În această toamnă se înregistrează un număr 

record de cursanţi 

 

Săptămâna trecută a avut loc deschiderea 

cursurilor celui de-al VI-lea an de activitate a 

Lectoratului de limbă română al Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), găzduit 

din noiembrie 2014 de Universitatea Naţională 

„Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi, anunţă un 

comunicat al universităţii sucevene. 

 

Potrivit sursei citate, numărul de cursanţi înscrişi 

pentru anul 2019-2020 este în prezent de peste 

110 persoane, depăşind efectivele înregistrate în 

2018 în aceeaşi perioadă (91 de cursanţi), care 

reprezentaseră un salt numeric semnificativ faţă 

de cifrele celor înscrişi în anii anteriori. 

 

Cursurile oferite de Lectorat sunt organizate pe 

nivele de limbă, în conformitate cu Cadrul 

European Comun de Referinţă pentru limbi 

străine (A1-C2), beneficiarii fiind în majoritate 

cadre didactice şi studenţi provenind de la toate 

facultăţile universităţii cernăuţene. Cursanţii 

beneficiază, în plus, de aplicaţii practice în 

România şi de diverse activităţi culturale şi 

www.stiridinbucovina.ro 

23.09.19 

 

www.monitorulsv.ro 
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ştiinţifice organizate de Lectorat la Cernăuţi. 

Cursanţii au de asemenea posibilitatea de a-şi 

proba competenţele lingvistice la sfârşitul 

fiecărui an universitar, cei interesaţi participând 

la o evaluare de către o comisie deplasată de la 

USV. Pentru evaluarea din iunie 2019 s-au 

înscris 27 de cursanţi, 20 fiind declaraţi admişi şi 

primind un certificat de competenţe în limba 

română, eliberat de Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării din cadrul USV, mai arată sursa 

citată. 

 

Lector de română la Cernăuţi este Gina Puică, din 

septembrie 2015. Primul lector a fost conf. univ. 

dr. Sabina Fînaru. 

Oana 

Nuțu 

Studenții basarabeni și 

ucraineni au ocupat 

aproape jumătate dintre 

locurile de cazare în 

căminele USV 

www.obiectivdesuceava.

ro 
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Suceava Au primit cazare 332 studenți ce provin din 

Republica Moldova și Ucraina, 5 din 

Turkmenistan și câte unul din Italia și China. 

Prețurile practicate de Universitatea suceveană 

pentru cazarea studenților au rămas la același 

nivel ca anul trecut, pornind de la 151 lei/ lună și 

ajungând până la 450 lei/ lună  

 

Zilele acestea are loc cazarea studenților în 

căminele Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV), iar azi și mâine sunt așteptați cei 

din Republica Moldova și Ucraina să își ia în 

primire locurile repartizate de către Rectorat. Cei 

care nu au respectat calendarul cazărilor își vor 

pierde locurile repartizate, care vor reveni astfel 

studenților de pe listele de rezervă. Peste 800 de 

studenți, masteranzi și doctoranzi sunt cazați anul 



acesta în căminele puse la dispoziție de 

Universitate, iar aproape jumătate dintre aceștia 

sunt basarabeni, cei mai mulți provenind din 

Republica Moldova. Concret, la Facultatea de 

științe Economice și Administrație Publică, din 

totalul celor 148 de studenți cazați în căminele 

USV, 88 provin din Republica Moldova și 

Ucraina, iar la Facultatea de Litere și științe ale 

Comunicării sunt 44 de basarabeni care au primit 

cazare într-unul din căminele studențești, din 

totalul celor 86. La nivelul universității, în acest 

an, au primit cazare 332 studenți ce provin din 

Republica Moldova și Ucraina, 5 din 

Turkmenistan și câte unul din Italia și China. 

 

Dintre studenții din țara noastră care au optat 

pentru cazarea oferită de USV, cei mai mulți 

provin din Botoșani, Neamț și localități mai 

îndepărtate din județul Suceava. Pe lângă aceștia, 

mai sunt cazați în cămine și cadre didactice și 

chiar părinți ai unor studenți. 

 

Prețurile practicate de Universitatea suceveană 

pentru cazarea studenților au rămas la același 

nivel ca anul trecut, astfel că în căminul 1, unde 

sunt camere cu câte 4 locuri, costurile sunt între 

151-331 lei/ lună, în căminul 2, pentru o cameră 

cu 3 sau 4 locuri, un student va plăti între 201 și 

391 lei/ lună, în căminul 3, o cameră cu 2 locuri 

este disponibilă la prețuri între 221 și 411 lei/ 

lună, căminele 4 și 5 oferă camere cu 2 locuri la 

prețuri între 231 și 421 lei/ lună, iar pentru o 



cameră cu 3 locuri în căminul 4 costurile pornesc 

de la 221 lei/ lună și urcă până la 411 lei lunar. 

Studenții mai au la dispoziție căminul 8, cu 

camere cu 2 locuri, paturi simple, la prețul de 330 

lei/ lună pentru cei la buget, și 450 lei/ lună pentru 

plătitorii de taxe școlare. 

 

Festivitatea de deschidere a anului universitar 

2019-2020 este programată a avea loc în data de 

30 septembrie. Semestrul I a fost stabilit în 

intervalul 30 septembrie – 19 ianuarie, cu vacanța 

de iarnă în perioada 23 decembrie – 5 ianuarie, 

sesiunea de iarnă va avea loc între 20 ianuarie și 

9 februarie, urmând o vacanță de o săptămână. 

După sesiunea de restanțe, între 17 și 23 

februarie, începe semestrul II, care va ține până 

pe 7 iunie, cu vacanța de Paște programată în 

perioada 20 – 26 aprilie. Sesiunea de vară va 

începe pe 8 iunie și se va finaliza pe 28 iunie, 

restanțele urmând a fi susținute până pe 5 iulie, 

iar reexaminările sunt programate între 6 și 12 

iulie. 

 


