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Invitații din străinătate prezenți la Suceava au fost secondați de 

participanții online, într-o demonstrație academică. „Anul acesta, 

USV a fost onorată de prezența la Suceava a unor cercetători de 

renume și personalități de prim rang ale vieții academice 

internaționale: m.c. acad. Mircea Dumitru, Rectorul Universității 

București, acad. Alexandru Boboc, alături de profesorii Selmer 

Bringsjord, de la Rensselaer Polytechnic Institute – S.U.A., 

Lorenzo Magnani – Universita di Pavia, Italia, Stefan Lorenz 

Sorgner – John Cabot University, Roma, Italia, Colin Schmidt – 

Université du Maine, Franța, Abdel Rahman Alzoubaidi – 

Universitatea de Inginerie Aplicată din Amman, Iordania, Carlos 

Eduardo Montano – Universidad Autonoma da Ciudad Juarez, 

Mexic. Cu prezentări online au participat: Robert K. Logan – 

University of Toronto, Canada; Marcin Schroeder – Tohoku 

University in Sendai, Japonia; Kuruvilla Pandikattu – JDV 

University, Pune, India și Peter Boltuc – University of Illinois, 

Springfield, U.S.A”, se arată într-un comunicat al USV. 

Partenerii organizării manifestărilor științifice amintite sunt: So-

cietatea Română de Filosofie, Inginerie și Tehnoetică (SRFIT), 

Laboratorul de Inventică „Dorel Cernomazu” și Centrul de Etică 

Aplicată din cadrul USV, precum și Jurnalul European de știință 

și Teologie, Societatea științifică CYGNUS – Centru UNESCO și 
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Editura LUMEN, alături de un consorțiu de școli din județul 

Neamț. 

„Manifestările științifice organizate până acum de Centrul de 

cercetare EPHES și de școala Doctorală de Filosofie de la USV (7 

conferințe PHEADE și 3 EPHES) fac dovada efortului de a crea 

o  adevărată școală de filosofie a tehnologiei și ingineriei, unică 

în cercetarea interdisciplinară științifică și filosofică românească. 

Acest fapt este demonstrat și de personalitățile științifice 

internaționale și naționale, vorbitori principali la edițiile 

anterioare, care au devenit Doctor Honoris Causa ai Universității” 

din Suceava, precum Luciano Floridi, de la Oxford University și 

Cambridge University, Marcelo Dascal, de la Tel Aviv 

University, Lorenzo Magni, de la Universita di Pavia, 

academician Alexandru Surdu, Director al Institutului de 

Psihologie și Filosofie „Constantin Rădulescu Motru” al 

Academiei Române, academician Alexandru Boboc, membru al 

Academiei Române, academician Teodor Dima, membru al 

Academiei Române, dar și de prezența unor cercetători excep-

ționali din Franța, India, Iordania, Japonia, Polonia, Italia, Mexic, 

Regatul Unit sau S.U.A.”, se mai precizează în comunicatul USV. 
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„Crai nou” din 26 septembrie 2019, între 3 și 5 octombrie, 

Institutul Bucovina al Academiei Române, în colaborare cu 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Consiliul 

Județean Suceava, a organizat Conferința științifică internațională 

„Bucovina – identitate și transformare. Patrimoniu construit și 

peisaj cultural”, a XXVII-a sesiune de referate și comunicări 

științifice. Se cuvine acum să aflăm care au fost principalele idei 

dezbătute și ce foloase s-au putut trage de pe urma unei astfel de 

manifestări. 

Mai întâi să spunem că în ziua de 3 octombrie 2019, începând cu 

orele 10, în sala „Bucovina” a Consiliului Județean Suceava, în 

prezența domnului Gheorghe Flutur – președintele Consiliului 

Județean Suceava, a dnei prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean – 

prorector la Universitatea „Ștefan cel Mare”, a dlui dr. Aurel 

Buzincu – director executiv al Direcției de Cultură și Patrimoniu 

a Județului Suceava, am coordonat o sesiune de referate și 

dezbateri, având drept scop diseminarea rezultatelor obținute în 

cadrul Proiectului „PORT Cultural. Portofoliu de instrumente 

inovative… ”. 

Cuvântul de deschidere a fost susținut de dl Gheorghe Flutur, 

apoi dl dr. Aurel Buzincu a susținut un discurs din care reținem 

ideea necesității adoptării unei noi legislații care să găsească 

modalități de stimulare a protejării patrimoniului cultural 

construit și de acțiune convergentă a tuturor factorilor interesați 

de acest subiect: autorității naționale, județene, locale și 

proprietarii monumentelor de patrimoniu sau ai locuințelor 

tradiționale din partea de sud a Bucovinei. Apoi, domnul Buzincu 

a reliefat nevoia aplicării actualei legislații cu mai multă 

implicare a celor care au în fișa postului astfel de atribuții, 
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arătând că membrii comunităților locale sunt puțin interesați de 

acest subiect, că edilii-șefi din mai multe localități, din rațiuni 

diferite, tolerează intervențiile de tip kitsch în peisajul construit. 

Cauza principală a felului în care arată localitățile din județul 

Suceava este aplicarea defectuoasă a metodelor stimulative, care 

a determinat asaltul prostului gust, distrugerea iremediabilă 

multor locuințe tradiționale și pierderea bunelor practici din 

domeniu. 

Doamna prorector Gabriela Prelipcean, coordonatorul proiectului, 

a prezentat obiectivele proiectului de cercetare, apoi dna conf. 

univ. dr. Carmen Chașovschi a prezentat proiectul cu toate 

componentele sale și sarcinile de cercetare ale institutelor și 

universităților implicate în acesta. Autorul acestor rânduri a vorbit 

despre „Satul bucovinean, o lume a interferențelor”, dr. Rodica 

Jugrin a prezentat comunicarea „Satul bucovinean în preocupările 

echipelor de cercetare sociologice conduse de Dimitrie Gusti, dna 

dr. Carmen Chașovschi a susținut comunicarea „Fără peisaj 

cultural nu există produs turistic Bucovina. Direcții și bune 

practici în promovarea peisajului construit”, dl prof. univ. dr. 

Dragoș Ciolacu, de la Facultatea de Arhitectură a Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi”, din Iași, a prezentat tema „Soluții 

actuale de abordare a peisajului construit în Bucovina” și dl 

Tudor Andriu, arhitectul-șef al județului Suceava, a susținut 

comunicarea „Inițiative ale Ordinului Arhitecților din România, 

Filiala Nord-Est, în protejarea peisajului construit. Prezentarea 

recomandărilor privind planificarea urbană a «Ghidului de 

Arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul 

rural»”. […] 



 

Doamna dr. Carmen Chașovschi a arătat în intervenția sa riscurile 

pierderii specificului bucovinean prin intervențiile nefericite în 

arhitectură și lipsa de control a factorilor de decizie locali. 

Domnia sa a prezentat imagini cu bune practici la construcțiile 

din localitățile sucevene, unele chiar din localități cu un important 

potențial turistic. Apoi a sesizat că unele reviste de turism și 

platforme dedicate promovării turismului în mediul online au 

început să scrie „de rău” despre Bucovina, prezentând 

construcțiile kitsch existente în localități sucevene. În final, dna 

Chașovschi s-a referit la câteva dintre posibilitățile de valorificare 

a brandului turistic Bucovina și la felul în care locuințele 

tradiționale pot fi incluse în proiectul unei dezvoltări durabile a 

localităților. Domnul Tudor Andriu a arătat că legea care 

reglementează domeniul în dezbatere este din 2014 și că s-ar 

impune fie modificarea acesteia, fie adoptarea alteia noi, care să 

răspundă exigențelor actuale. O altă sugestie făcută de arhitectul-

șef al județului este aceea de a cuprinde în curriculumul la decizia 

școlii o disciplină de educație estetică și de bune practici în 

domeniul păstrării identității locale și a patrimoniului construit. În 

stimularea locuitorilor pentru păstrarea identității locale și a 

locuințelor tradiționale de un real folos ar fi și sprijinul mass 

media. […] 
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Știri locale Universitatea Ștefan cel Mare Suceava găzduiește, în perioada 

octombrie-noiembrie, cea de-a patra ediție a competiției 

internaționale de securitate cibernetică CTF (Capture The Flag) 

dedicată studenților. 

După o etapă de calificări, care va avea loc în perioada 24-25 
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octombrie, vor fi selectate echipele finaliste care vor concura în 

cadrul competiției în intervalul 27-29 noiembrie. 

Principalul obiectiv al competiției este să îi încurajeze pe studenți 

să își perfecționeze competențele și să își îmbunătățească 

abilitățile practice și intelectuale în domeniul securității 

cibernetice. 

Competiția constă în rezolvarea unor diferite provocări prin 

exploatarea slăbiciunilor și vulnerabilităților aplicațiilor web și 

sistemelor de operare, într-un interval de timp limitat și într-un 

mediu de controlat. 
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Organizația studențească Clubul de Marketing, din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, organizează sâmbătă, 26 

octombrie, începând cu ora 9:30, o acțiune de salubrizare în zona 

parcului Șipote, intitulată „Împreună pentru un oraș curat!”. Prin 

această activitate, studenții doresc să tragă un semnal de alarmă în 

ceea ce privește pericolele pe care le generează poluarea asupra 

sănătății noastre, mai ales atunci când frecventăm aceste zone 

intens poluate și asupra cărora nu își concentrează nimeni atenția. 

Totodată, reprezentanții Organizației studențești Clubul de 

Marketing doresc să dea un exemplu tinerilor din orașul Suceava 

și să-i convingă pe aceștia să se implice tot mai mult în acțiuni 

asemănătoare care le poate oferi respect de sine și respect din 

partea comunității în care trăiesc. 

„Cu prilejul organizării acestei acțiuni, invităm persoanele 

interesate să participe la eveniment și să ne ajute să curățăm 

parcul Șipote, căruia, cu siguranță, mulți dintre noi îi călcăm 



aleile. Organizatorii vă așteaptă în număr cât mai mare pe data de 

26 octombrie 2019, la ora 9:30, la intrarea în parc pentru a-i 

cunoaște pe ceilalți participanți și pentru a se organiza cât mai 

eficient activitatea!”, transmite Clubul de Marketing.  

Pentru informații suplimentare: 

https://www.facebook.com/Clubul-de-Marketing-

2174710395925178/ sau clubul_de_marketing@yahoo.com. 
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La finele primei părți a campionatului seriei A a Diviziei A de 

handbal masculin, CSU Suceava ocupă locul I, la egalitate de 

puncte cu Magnum Botoșani. În acest sezon competițional se vor 

juca două tururi și două retururi în cele cinci formații ale seriei A. 

Până la următorul meci oficial de campionat este o pauză de trei 

săptămâni în care CSU Suceava are un singur joc oficial, cel din 

șaisprezecimile Cupei României, care va avea loc în 3 noiembrie 

și în care elevii antrenorului Adrian Chiruț vor întâlni, în 

deplasare, gruparea CSM Alexandria. 

„Avem o perioadă de pauză destul de mare și chiar le-am dat liber 

jucătorilor noștri până miercuri. Chiar dacă avem în program 

meciul de Cupă cu Alexandria, vom încerca să mai programăm 

câteva partide amicale cu formații cât mai competitive pentru a ne 

putea menține în formă. În ceea ce privește cele două accidentări, 

ale lui Leordean și Pintilei, din fericire ele nu sunt atât de grave 

cum au părut la prima vedere și cred că în această perioadă de 

pauză competițională cei doi își vor reveni”, a declarat antrenorul 



echipei de handbal masculin CSU Suceava, Adrian Chiruț. 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității din Suceava 

aduce la Suceava, joi, 24 octombrie, un concert al unuia dintre cei 

mai îndrăgiți cântăreți de muzică folk – Emeric Imre. 

Spectacolul este programat de la ora 19.00, pe scena 

Auditoriumului „Joseph Schmidt” (Str. Universității, nr. 13). 

Prețul unui bilet este de 20 de lei sau 10 lei pentru studenți, elevi 

și pensionari. 

Biletele se pot achiziționa online, de pe www.ccs-sv.ro. 

Informații suplimentare la 0752 092 606. 
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Cultural Un debut surprinzător cu o poveste de dragoste atipică – regizorul 

Marius Olteanu va împărtăși din experiența turnajului la primul 

său lungmetraj, Monștri., marți, 22 octombrie, de la ora 18.00, la 

Zilele Filmului Românesc by TIFF la Suceava. Evenimentul are  

loc pe 22 și 23 octombrie, în Sala Auditorium „Joseph Schmidt” a 

Universității „Ștefan cel Mare”, și aduce patru dintre premierele 

românești ale sezonului. Pe lângă Monștri., spectatorii vor putea 

viziona La Gomera, Parking și Mo. 

Caravana Zilele Filmului Românesc by TIFF face o oprire și la 

Fălticeni, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, în 

weekend, pe 26 și 27 octombrie. În program, cele patru filme 

mult-așteptate, proiectate deja la Cannes, Berlin sau TIFF:  

Monștri. (r. Marius Olteanu), premiat pentru debut la TIFF, Mo 
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(r. Radu Dragomir), un film despre abuz și hărțuire cu Dana 

Rogoz în rolul principal, La Gomera  (r. Corneliu Porumboiu), 

propunerea României la Oscar, și Parking, o poveste de dragoste 

cu vedete spaniole pe afiș. 

Atât la Suceava, cât și la Fălticeni, biletele pot fi cumpărate de pe 

Eventbook.ro și de la casierie. 

Caravana Zilele Filmului Românesc, prezentată de Festivalul 

Internațional de Film Transilvania (TIFF), își propune să aducă 

cele mai noi filme românești, din ce în ce mai diverse stilistic și 

mai atractive pentru spectatori, cât mai aproape de publicul pe 

care îl merită. 

__________ O nouă lecție de 

limbă franceză 
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Actualitate Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava continuă activitățile destinate 

învățării limbii franceze, sub genericul „Le français, c’est 

facile!”. Astfel, următorul eveniment este programat pentru 

miercuri, 23 octombrie, ora 17. 

„Copiii, îndrumați de conf. univ. dr. Olga Gancevici, de la 

Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava, și de Sophie 

Bordas, noul lector de limba franceză pentru anul universitar 

2019-2020, vor descoperi lexicul familiei, cu ajutorul unor 

activități variate și interesante. Imagine, culoare, joc, cântec, 

comunicare sunt câteva cuvinte-cheie care caracterizează relația 

profesor-elev într-un spațiu generos, organizat după nevoi 

didactice”, transmit organizatorii. 

Începând cu ora 18, iubitorii de film francez pot viziona „Les 

petits mouchoirs”, o comedie dramatică din 2010. Intrarea este 

liberă. (N.B.) 


