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Colectivul Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV), alături de profesori și studenți de la Facultatea de Litere și 

Științe ale Comunicării (FLSC), invită sucevenii miercuri, 15 

ianuarie 2020, începând cu ora 9.00, la manifestările incluse în 

cadrul „Zilelor Eminescu la USV – 2020”, sub semnul Zilei 

Culturii Naționale. 

De la 9.00, programul începe cu depunere de jerbe la bustul 

Poetului din Parcul „Mihai Eminescu”, lângă Biserica Sf. Nicolae; 

ora 10:00 - Dezbatere studențească „170 de ani cu Eminescu”, 

coordonator conf. univ. dr. Daniela Petroșel, Sala de Lectură 

„Mihail Iordache”, Corp A; ora 11:00 - Vernisajul expozițiilor de 

carte „Omagiu Poetului” (corp A și corp E) și filmul documentar 

„Eminescu, Veronica, Creangă” (1914), prezintă: Bibliotecar 

Despina Rotaru,Atrium, Corp E. 

De la ora 12.00 este programat un moment de muzică și poezie: 

„Dor de Eminescu”. Participă elevi, studenți și profesori de la: 

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, Grupul de Inițiativă 

al Românilor din Basarabia (GIRB), Casa de Cultură a Studenților 

Suceava (Trupa StArt), Atrium, Corp E. 

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Grupul de Inițiativă 

al Românilor din Basarabia (GIRB) și Colegiul Tehnic „Mihai 
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Băcescu”  Fălticeni, în colaborare cu Casa de Cultură a Studenților 

Suceava. 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

Suceava va 

organiza prima 

ediţie a 

Olimpiadei 

Internaţionale de 

Astronomie şi 

Astrofizică pentru 

Juniori 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.8 

 

O nouă competiţie de rang internaţional, dedicată pasionaţilor de 

studierea spaţiului cosmic, de originea şi evoluţia Universului, 

manifestările şi legile lui, va fi organizată la Suceava, în primăvara 

acestui an. 

Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică pentru 

Juniori, ediţia pilot, este o certitudine, figurând deja în calendarul 

competiţional al acestui an şcolar, în perioada 28 martie – 3 

aprilie. 

Inspectorul şcolar Petru Crăciun, însoţitor al lotului naţional al 

României la peste 12 olimpiadele internaţionale de specialitate, a 

menţionat că acest concurs se adresează elevilor din clasele VII-

IX. 

Acesta a mai menţionat că evenimentul este unul curajos, Suceava 

câştigându-şi din nou dreptul binemeritat de a organiza o 

competiţie la care este aşteptată spuma elevilor şi profesorilor la 

astronomie şi astrofizică. 

 

Acesta a mai arătat că evenimentul este organizat de Ministerul 

Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Suceava, în colaborare cu 

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Societatea Ştiinţifică Cygnus 

Suceava - centru UNESCO, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura 



Humorului. 
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Local Consolidarea, mansardarea și reabilitarea fostului cămin social, de 

la Colegiul de Industrie Alimentară Suceava, clădire administrată 

actualmente de Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), 

în vederea transformării sale în internat pentru studenţi, sunt 

evaluate la mai mult de 17 milioane și jumătate de lei, adică peste 

trei milioane și jumătate de euro. 

Costurile ridicate pe care universitatea suceveană trebuie să le 

suporte pentru modernizarea viitorului cămin studențesc, Nr. 6, se 

justifică prin starea avansată de degradare a clădirii. 

Exteriorul căminului este unul dezolant, fațada este scorojită, 

pătată și jerpelită,  tâmplăria este distrusă, grupurile sanitare sunt 

nefuncționale și avariate, instalațiile termice și electrice sunt 

scoase din funcțiune, pardoselile sunt șubrede. O clădire fantomă, 

ocolită de mulți ani de zile de investiții, care însă a adăpostit 

chiriași care nu au făcut decât să dea proporții și mai mari 

stricăciunilor care au cuprins clădirea. 

Aceasta nu este funcțională și nu poate adăposti nici un fel de 

activitate, fără a fi executate, în prealabil, lucrări de consolidare, 

modernizare, reabilitare și reamenajare. 

Apă caldă prin panouri solare 

Valoarea exactă a investițiilor necesare este de 17.740.801,74 lei 

(din care construcția și montajul 12.062.303,62 de lei). Prin 

lucrările programate de USV, clădirea ar urma să ajungă la un 

standard înalt și să asigure condiții bune studenților. 
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Actualmente clădirea are 2.452 de metri pătrați, însă odată cu 

mansardarea ei, suprafața va crește la la 3.415 metri pătrați. 

Parterul, cele trei etaje și mansarda vor asigura 186 de locuri de 

cazare. 

Sunt prevăzute lucrări ample de consolidare, compartimentare, 

racordul de apă va fi refăcut integral, la fel și racordul de 

canalizare, noi branșamente și instalații electrice, pardoseli noi, 

tâmplărie etc. 

În paralel se va construi o centrală termică cu funcționare pe 

combustibil gazos, dar și o a doua scară pentru evacuare, cu 

structură metalică, impusă de normele de securitate la incendiu. 

La parterul clădirii vor funcționa o spălătorie, un vestiar, biroul 

administratorului, grupuri sanitare etc. 

La fiecare nivel vor funcționa oficii pentru prepararea hranei 

(cinci oficii, câte unul la fiecare nivel), magazii pentru lenjerie 

(cinci în total, câte una pentru fiecare nivel), sală de lectură 

amplasată la etajul 1 etc. 

Apa caldă va fi produsă local, în sistem bivalent, prin intermediul 

a două surse complementare - sistem de panouri solare (20 de 

panouri solare plane) și centrală termică proprie. 

Pași mulți și greoi până la demararea lucrărilor 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru 

Căminul Nr. 6 a fost aprobată de Consiliul de Administrație al 

universității sucevene, însă pașii până la demararea lucrărilor nu 

sunt simpli și nici puțini. 



Rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a declarat că: 

„Lucrăm la caietul de sarcini pentru proiectul tehnic, apoi licitația 

are și ea doi pași - de proiectare și execuție, se merge foarte greu, 

acești pași merg greu. Documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenții stabilește valoarea la care s-ar putea ajunge pentru 

proiectarea tehnică, respectiv execuția, ne fundamentează valorile 

pentru SEAP. Din păcate, anul acesta vom putea demara puține 

lucrări, continuăm să avansăm cu lucrările și pentru C1, dar și 

acolo merge greu”. 

În cazul în care va apărea posibilitatea de finanțare a investiției 

prin fonduri europene, se vor face demersuri în această direcție, 

însă deocamdată sume provenite din bugetul instituției și din 

venituri proprii sunt sursele de finanțare a proiectului.  
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_________ Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare și 

Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” Cluj-Napoca vor organiza 

vineri ediția a VII-a a Simpozionului Național „Valori Naționale 

în creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, informează 

Monitorul de Suceava. 

Programul celor două zile va cuprinde conferințe, lansare 

volumului „Genealogia lui Mihai Eminescu din satul Călinești 

Cuparencu” și decernarea marelui premiu – „Mitropolitul 

Bartolomeu Anania”. Premiul va fi oferit unei personalități 

desemnate de comitetul stiințific. 

În încheierea primei zile a simpozionului invitații vor vizita 

mănăstirile Slatina și Buciumeni. 
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Sâmbătă la Mănăstirea Dragomirna, Arhiepiscopul Pimen al 

Sucevei și Rădăuților va oficia slujba de pomenire pentru 

vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania. 

Partenerii simpozionului sunt Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Seminarul 

Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei”, Fundația Social 

Culturală Victoria Suceava, Protopopiatul Fălticeni, Mănăstirea 

Dragomirna, Mănăstirea Buciumeni, Fălticeni, Parohia Șcheia I, 

Suceava, Asociația Miseno. 
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Local Trupa pop-rock „Spam” (Cosmin Vaman, Alexandra Andrei, 

Alexandru Cîșmaru, Tudor Olaru, Ciprian Diaconu) concertează 

pe scena Universității din Suceava, joi, 23 ianuarie, de la ora 

19.00. 

Spectacolul este găzduit de Auditorium „Joseph Schmidt”, iar 

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

sau pensionari. 

Biletele cu reducere se pot achiziționa doar de la sediul Casei de 

Cultură a Studenților Suceava, din str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto 

Albina). 

Formația „Spam” a fost înființată în 2014 și, potrivit propriilor 

declarații, abordează un stil muzical pozitiv și versuri cu substrat 

ce tratează cu umor teme actuale. 
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CSU Suceava începe seria amicalelor pe teren propriu, echipa 

antrenată de Adrian Chiruț și Iulian Andrei urmând să-și testeze 



Dănuț 

Chidoveț 

 

meciurilor amicale 

pe teren propriu 

forțele în compania prim-divizionarei CSM Vaslui, în doua 

meciuri ce sunt programate vineri, de la ora 17.00, și sâmbătă, de 

la ora 12.30, în sala „Dumitru Bernicu”. 

Aflata în acest moment pe locul 12 în clasamentul Ligii Zimbrilor, 

trupa antrenată de Leonard Bibirig vine în nordul Moldovei cu o 

serie de handbaliști care au evoluat în trecut pentru CSU Suceava: 

Florin Acatrinei, Alin Petrea, Bogdan Pralea, Silvian Amihaesi si 

Sebastian Polocoser. 

În continuarea programului de pregătire, pe 23 și 24 ianuarie, 

universitarii se vor deplasa la Baia Mare, unde va participa la un 

puternic turneu alături de Minaur, Potaissa Turda și CSM Reșita. 

 

 


