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Campania „16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii”, 

ediția a IX-a, a debutat la Suceava luni, 25 noiembrie, de Ziua 

internațională de luptă împotriva violenței asupra femeii, la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” (USV) - Facultatea de Științe ale 

Educației – Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și 

Preșcolar, cu sprijinul conf. univ. dr. Otilia Clipa. 

Cele 16 zile din campanie „sunt momente de reflecție, pentru ceea 

ce înseamnă învățarea și trăirea drepturilor și obligațiilor, asumarea 

rolului de cetățean într-o societate democratică”. 

Campania, denumită și DAR (Dăruiește. Ajută. Respectă.), este 

organizată printr-un parteneriat între Asociația SEVA, Comisia 

Județeană pentru Egalitate de Șanse, Inspectoratul Județean de 

Poliție, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava și Teatrul 

Municipal „Matei Vișniec” Suceava. 

 Teme și dezbateri 

Temele abordate și dezbătute de organizatori, împreună cu 

studenții de la USV, în cadrul conferinței organizate cu ocazia 

deschiderii Campaniei „16 zile de activism împotriva violenței 

asupra femeii”, au vizat următoarele aspecte: „O voce comună 

către o lume fără violență – Campania DAR și prezentarea 
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proiectului Familii Fericite. Comunități Incluzive”, cofinanțat de 

către Consiliul Județean Suceava, prezentate de către Angela 

Zarojanu – președinta Asociației SEVA; „Violența intrafamilială 

la nivelul județului Suceava. Mecanisme legislative actualizate în 

prevenirea și combaterea violenței intrafamiliale”, prezentate de 

către ofițer sociolog Iacob Ileana, IPJ Suceava; „Violenta asupra 

copiilor – Instrumente de prevenire a abuzurilor asupra copiilor și 

tinerilor”, subiect dezbătut de Nicoleta Daneliuc, șef serviciu, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Suceava; „Teatrul  social - Perspective asupra rolului teatrului în 

raport cu societatea”, temă prezentată de Carmen Veronica 

Steiciuc, directorul general al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” 

Suceava. 

„Seria activităților subscrise Campaniei <Dăruiește. Ajută. 

Respectă.>  va continua pe perioada celor 16 zile de activism 

printr-o serie de întâlniri cu grupurile vulnerabile, pentru 

informarea, conștientizarea și sensibilizarea acestora la 

problematica violenței domestice. Campania se va finaliza pe 10 

decembrie 2019, zi ce marchează, la nivel internațional, Ziua 

Drepturilor Omului”, a declarat Angela Zarojanu, președinta 

Asociației SEVA. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a participat la cea de-

a XVI-a ediție a Salonului Internațional de Inventică 

INFOINVENT, desfășurat în perioada 20-23 noiembrie 2019, la 

Chișinău, Republica Moldova. Delegația USV a fost formată din 

prof. dr. ing. Milici Dan Laurențiu, dr. ing. Nițan Ilie, drd. ing. 
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de Universitatea 

Suceava 

 Grosu Oana Vasilica din (Facultatea de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor), prof. dr. ing. Mironeasa Costel, din cadrul 

Facultății de Mecanică, Mecatronică și Management, conf. dr. ing. 

Mironeasa Silvia și drd. ing. Iuga Mădălina, din cadrul Facultății 

de Inginerie Alimentară. 

Pentru invențiile prezentate în cadrul Salonului, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut 5 medalii de aur și 3 

medalii de argint. La fiecare ediție, juriul internațional oferă 

premii speciale pentru cele mai deosebite invenții, prezentate sub 

formă de prototip/model experimental. 

În acest an, următoarele invenții au fost premiate cu medalia de 

aur: 

• Vafe cu conținut ridicat de fibre și procedeu de obținere a 

acestora, autori Georgiana Gabriela Codină, Silvia 

Mironeasa, Costel Mironeasa; 

• Jeleu de păducel și procedeu de obținere a acestuia, 

autori Silvia Mironeasa, Mădălina Iuga; 

• Biscuiți hipocalorici și procedeu de obținere a acestora, 

autori Georgiana Gabriela Codină, Silvia Mironeasa, 

Costel Mironeasa; 

• Siguranță termomecanică cu blocare, autori Ilie Nițan, 

Laurențiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Gheorghe 

Pentiuc, Anna Sabadaș, Mariana Rodica Milici, Crenguța 

Elena Bobric, Daniela Irimia, Gabriela Rață, Elena 

Daniela Olariu; 

• Termocuplă tip ambreiaj, autori Dumitru Cernușcă, 

Laurențiu Dan Milici, Ilie Nițan, Mihaela Poienar, Sergiu 
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Dan Pața, Mihai Cenușă, Bogdan Breabăn, Cezar Dumitru 

Popa. 

Următoarele invenții au obținut medalia de argint: 

• Dispozitiv și metodă de extracție a uleiului din semințe 

oleaginoase, autori Silvia Mironeasa, Costel Mironeasa, 

Georgiana Gabriela Codină, Mădălina Iuga; 

• Sistem de zăvorâre, autori Ilie Nițan, Laurențiu Dan 

Milici, Mihaela Poienar, Dumitru Cernușcă, Sergiu Dan 

Pața, Alexei Pianîh, Radu Dumitru Pentiuc, Cezar 

Dumitru Popa, Mihai Rață, Constantin Ungureanu; 

• Vibromotor, autori Ilie Nițan, Laurențiu Dan Milici, 

Mihaela Poienar, Constantin Ungureanu, Elena Daniela 

Olariu, Elena Popinciuc, Dumitru Cernușcă, Radu 

Dumitru Pentiuc. 

               Premii speciale oferite de către alte instituții cu ocazia 

Salonului de invenții INFOINVENT: 

• Medalia de aur din partea Universității Politehnice 

București, pentru invenția Dispozitiv și metodă de 

extracție a uleiului din semințe oleaginoase, autori Silvia 

Mironeasa, Costel Mironeasa, Georgiana Gabriela 

Codină, Mădălina Iuga; 

• Medalia de aur din partea Centrului Național de 

Cercetare pentru Siguranța Alimentului, pentru invenția 

Jeleu de păducel și procedeu de obținere a acestuia, 

autori Silvia Mironeasa, Mădălina Iuga; 

• Diplomă de excelență din partea Institutului Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate 

Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru lucrarea 



Dispozitiv și metodă de extracție a uleiului din semințe 

oleaginoase, autori Silvia Mironeasa, Costel Mironeasa, 

Georgiana Gabriela Codină, Mădălina Iuga; 

• Diplomă de excelență din partea Institutului Grădinii 

Botanice „Alexandru Ciubotaru” din Republica Moldova, 

pentru lucrarea Jeleu de păducel și procedeu de obținere a 

acestuia, autori Silvia Mironeasa, Mădălina Iuga; 

• Diplomă de excelență din partea Universității de Stat de 

Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din 

Republica Moldova, pentru lucrarea Biscuiți hipocalorici 

și procedeu de obținere a acestora, autori Georgiana 

Gabriela Codină, Silvia Mironeasa, Costel Mironeasa; 

• Medalia de aur din partea Universității Politehnice 

București, pentru invenția Vibromotor, autori Ilie Nițan, 

Laurențiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Constantin 

Ungureanu, Elena Daniela Olariu, Elena Popinciuc, 

Dumitru Cernușcă, Radu Dumitru Pentiuc; 

• Premiul special și diplomă de onoare pentru invenția 

Sistem de zăvorâre, autori Ilie Nițan, Laurențiu Dan 

Milici, Mihaela Poienar, Dumitru Cernușcă, Sergiu Dan 

Pața, Alexei Pianîh, Radu Dumitru Pentiuc, Cezar 

Dumitru Popa, Mihai Rață, Constantin Ungureanu. 

Totodată, pentru rezultatele avute în domeniul inventicii și al 

educației studenților în domeniul proprietății intelectuale, 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava i-au fost atribuite 

următoarele distincții: 

• Medalia de aur acordată de Institutul Național pentru 

Laser, Plasmă și Fizica Radiațiilor din România, pentru 

promovarea noutăților în cercetare prin inovare și 

inventică în USV; 



• Distincția specială a Universității de Stat din Moldova, 

acordată USV pentru participarea reprezentativă și pentru 

colaborarea fructuoasă în cadrul Consorțiului 

Universităților din Republica Moldova, România și 

Ucraina; 

• Certificatul de excelență al Asociației Române pentru 

Tehnologii Alternative (ARTA Sibiu), pentru promovarea 

spiritului inovativ, al inventicii și al cercetării la nivel 

internațional, acordat Laboratorului de Inventică și 

Transfer Tehnologic (INVENTRANSFER – MANSID) 

din USV. 
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Filmul „Cardinalul”, care spune povestea lui Iuliu Hossu, episcop 

greco-catolic, cel care a citit Declarația Unirii în timpul Adunării 

de la Alba Iulia din 1918, va fi proiectat în Auditorium „Joseph 

Schmidt” al Universității. 

Evenimentul este programat pentru luni, 9 decembrie, de la ora 

19.00. 

Prețul unui bilet este de 5 lei. 

Potrivit Casei de Cultură a Studenților Suceava, Iuliu Hossu a fost 

episcop de Cluj-Gherla, iar după venirea comuniștilor la putere, s-

a opus trecerii forțate a credincioșilor greco-catolici la ortodoxie. 

A fost arestat în noaptea de 28 spre 29 octombrie 1948, împreună 

cu alți clerici, în timpul epurării reprezentanților Bisericii Greco-

Catolice. Între 1950 și 1954 a fost întemnițat în închisoarea din 

Sighet, iar din 1956, a fost izolat în la mânăstirea ortodoxă 

Căldărușani vreme de aproape 15 ani. În 1969 a fost numit cardinal 

in pectore de Papa Paul al VI-lea. A decedat în 1970, în București. 



Pe 2 iunie 2019, Iuliu Hossu și episcopii greco-catolici uciși în 

temnițele comuniste din România – Valeriu Traian Frențiu, 

Alexandru Rusu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan și 

Vasile Aftenie, au fost beatificați la Blaj de Papa Francisc. 

Pelicula „Cardinalul” este regizată de Nicolae Mărgineanu, având 

în distribuție pe Radu Botar, Ioan Andrei Ionescu, Richard 

Bovnoczki, Cristi Iacob, după un scenariu de Bogdan Adrian 

Toma. 
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Una dintre cele mai bune voci din România, Alexandra Ușurelu, 

va concerta joi, 12 decembrie, de la ora 20.00, la Teatrul Municipal 

„Matei Vișniec”, spectacolul fiind organizat de Casa de Cultură a 

Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare”. 

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

pensionari. 

„Distinsă în concertele sale, în care cele mai puternice idei sunt 

cântate în cele mai delicate sonorități, Alexandra Ușurelu 

pregătește momente splendide pentru scena din Suceava”, transmit 

organizatorii. 
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Miercuri, 4 decembrie, Casa de Cultură a Studenților Suceava 

organizează un recital de pian la patru mâini cu Eugen Dumitrescu 

și Corina Răducanu. 
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„Poveste muzicală.. la patru mâini” se va desfășura pe scena 

Auditoriumului „Joseph Schmidt” al Universității din Suceava, de 

la ora 19.00. 

Potrivit organizatorilor, cei doi artiști au ales un program care 

marchează două momente culturale deosebit de importante ale 

anului 2019: aniversarea celor 200 de ani de la nașterea pianistei și 

compozitoarei Clara Schumann și 50 de ani de la dispariția marelui 

muzician român Constantin Silvestri. Astfel, programul va 

cuprinde următoarele lucrări: Robert Schumann - Bilder aus Osten 

op.66 

Clara SCHUMANN – Marș; Constantin Silvestri - Jocuri populare 

românești din Transilvania op.4; Leon Klepper - Cântec și Dans; 

George Enescu/ Marius Sireteanu - Rapsodia română op.11 nr.2; 

George Enescu/ Marius Sireteanu - Rapsodia română op.11 nr.1. 

Prețul unui bilet este de 10 lei. Accesul studenților, elevilor și 

pensionarilor se face în mod gratuit, pe baza de invitație procurată 

de la sediul CCS, din str. Zorilor nr. 6 (lângă Auto Albina). 

Informații la 0752 092 606. 

 

________ DELIA va 

concerta la Balul 
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________ Solista DELIA va concerta la Balul Bobocilor de la Universitatea 

Ștefan cel Mare Suceava. 

Evenimentul va avea loc mâine de la ora 18.00 la Casa de Cultură. 

Tema balului va fi Challenge of technology, iar prețul unui bilet 30 

lei. 

Biletele pot fi achiziționate de la sediul Casei de Cultură a 

Studenților de pe strada Zorilor. 



Adina Șuhan Trupa Fabulinus 

prezintă 

spectacolul 
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Emisiune  Planetariul din Suceava, al treilea din țară în ordinea deschiderii, a 

fost inaugurat în anul 1982, fiind astăzi al doilea cel mai mare din 

România în ceea ce privește capacitatea sălii (79 de locuri), cât și 

diametrul cupolei (10 m), pe care aparatul SkyMaster ZKP2 

proiectează aproximativ 6000 de corpuri cerești. 

Dintotdeauna, oamenii au fost fascinați de cer. Asta i-a făcut să 

dezvolte o strânsă legătura cu ceea ce se află deasupra lor, cu ceea 

ce nu pot cuprinde sau înțelege în totalitate. Spațiul acesta infinit a 

determinat mitologie, folclor, religie, astrologie, știință, artă. Până 

acum, puțin peste 550 de oameni au călătorit în spațiu și numai 12 

au pășit pe suprafața Lunii. Pe 17 iunie 1994, astronautul american 

Charles Duke, membru al echipajului spațial Apollo 16, al 10-lea 

om care a pășit pe Lună 🌕, a vizitat Planetariul din Suceava. 

Suportul de text pe care spectacolul COSMIC a fost construit este 

o înlănțuire de poezii sau fragmente de poezii, scrise de liceeni ai 

Colegiului Național „Petru Rareș” din Suceava, membri ai 

Clubului de poezie ‘Light of Ink’, coordonat de profesorul 

Gheorghe Cîrstian. Textele descriu peisajul emoțional cotidian, 

compunând într-o cheie intimă și sensibilă un discurs introspectiv 

și romantic, de o profunda umanitate. 

Spectacolul își propune să ridice întrebări despre ordinea din haos 

și despre haosul din ordine. O incursiune mai ales auditivă, despre 

liniștea și neliniștea din noi, dominată vizual de atmosfera cosmică 

din Planetariu. 

Distribuția spectacolului: Luminița Andruh, Felicia Malai, Polya 

Zubati. 



Cezar Lesanu, operatorul proiecțiilor, este muzeograf al 

Observatorului Astronomic și doctorand la USV. 

Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” 

Suceava, aflat la cea de-a doua experiență de lucru cu Teatrul 

Studențesc Fabulinus, după spectacolul „Pisica Verde”‚ este 

regizorul și coordonatorul acestui proiect, realizat de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” și Casa de Cultură a Studenților, în parteneriat 

cu Clubul de Poezie Light of Ink de la Colegiul Național „Petru 

Rareș” Suceava. 

________________ 

Planetariul USV, astăzi, 26 noiembrie, ora 19.00 

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile. 

(Radio Iași/ A.Ș., A.D) 

 


