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Știri de ultimă 
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Distinsul profesor universitar dr. Gheorghe C. Moldoveanu a 

plecat la ceruri. Născut în 1937 în Câmpineanca, Gheorghe 

Moldoveanu a urmat o frumoasă carieră de dascăl, trecând prin 

toate etapele: de la învățător prin cătunele Vrancei, unde ajungea 

cu bicicleta și trenul forestier din Odobești, până la treapta de 

profesor universitar la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. Ne-a lăsat o operă științifică puțin cunoscută în județ, dar 

mai ales amintirile sale despre anii tinereții pe drumurile 

desfundate ale Vrancei și inegalabilul volum despre toponimia 

Văii Milcovului, pe care-l pregăteam împreună pentru ediția a 

doua. N-a fost să fie și volumul va fi tipărit postum în memoria 

acestui vrednic cercetător onorat în 2015 cu Premiul Academiei 

Române. 

 

Drum lin, Domnule Profesor Gheorghe Moldoveanu spre Steaua 

pe care v-ați câștigat dreptul la nemurire! 

 

 

Dr. Romeo-Valentin MUSCĂ 

 

Oana Nuțu 
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Programul managerial al unicului candidat la funcția de rector al 

USV va fi dezbătut mâine, în cadrul adunării generale. Investițiile 

anunțate de acesta pentru mandatul 2020-2024 fac referire la 

creșterea numărului locurilor de cazare pentru studenți, 

identificarea unor noi spații de învățământ și cercetare, reabilitări 



promisiunile 

rectorului USV 

pentru viitorul 

mandat 

și construcții noi. Alegerile  pentru rector, membru în Senatul 

USV, membru în Consiliul facultății și în Consiliul pentru studii 

universitare de doctorat vor avea loc pe 30 ianuarie. Lista de 

electori cuprinde 342 cadre didactice titulare și un cercetător 

angajați pe perioadă nedeterminată, la care se adaugă 60 

conducători de doctorat și 38 de studenți reprezentanți . 

Mâine va avea loc adunarea generală la nivelul Universității 

„Ştefan cel Mare” Suceava (USV) în vederea dezbaterii 

programului managerial al unicului candidat la funcția de rector, 

Valentin Popa, actualul ocupant al postului. 

„Planul managerial pentru perioada 2020-2024 are în vedere 

continuarea politicilor financiare și de personal cu care s-au 

obținut rezultate deosebite în mandatul anterior. Astfel, pe lângă 

susținerea coerentă a evoluției ascendente în domeniul cercetării 

și didacticii universitare și ținând cont de depășirea dificultăților 

financiare din perioada 2012-2016, un accent aparte va fi pus pe 

dimensiunea investițională, pe acumularea fondurilor necesare 

susținerii unui program de investiții care, deși poate părea 

ambițios, trebuie să asigure trecerea universității la un alt nivel de 

dezvoltare”, precizează prof.univ. dr.ing. Valentin Popa în 

introducerea planului managerial pentru funcția de rector, intitulat 

„USV- O universitate europeană”. Investițiile anunțate de acesta 

fac referire la creșterea numărului locurilor de cazare pentru 

studenți, identificarea unor noi spații de învățământ și cercetare, 

reabilitări și construcții noi. 

„Principala problemă a USV privește infrastructura universității și 

dificultățile referitoare la asigurarea unui număr de locuri de 

cazare în concordanță cu numărul de cereri de cazare ale 



studenților noștri. Pe lângă problema spațiilor de cazare pentru 

studenți, dezvoltarea noilor programe de studii, în special cele din 

domeniul sănătății, necesită identificarea de noi spații de 

învățământ și cercetare. În acest context, măsurile pe care ne 

propunem să le luăm în următorul mandat, legate de asigurarea 

finanțării și demararea sau finalizarea unor obiective de investiții, 

ar putea fi grupate în două categorii: spații de cazare pentru 

studenți și spații pentru învățământ și cercetare”, arată rectorul 

Popa în planul managerial ce urmează a fi dezbătut mâine în 

cadrul adunării generale la nivelul USV. 

Clădirea în care va funcționa Facultatea de Medicină din cadrul 

USV, promisă pentru finalul anului 2023 

Cu privire la spațiile de cazare, planul managerial pentru perioada 

2020-2024 punctează ca obiective concrete reabilitarea și 

mansardarea căminelor studențești nr. 1 și 6, construirea unui 

cămin studențesc în Campusul universitar II de la Moara, ce va 

cuprinde 824 de locuri de cazare, cu fonduri de la Compania 

Națională de Investiții, și asigurarea din venituri proprii a 

utilităților necesare acestui proiect. Din categoria spații pentru 

învățământ și cercetare, obiectivele cuprind reabilitarea corpului 

A, a terenului de sport și a balonului cu aer cald, instalarea de 

centrale termice pe gaze naturale pentru campusul universitar, 

extinderea și reabilitarea corpului J, amenajarea zonei centrale a 

campusului universitar, finalizarea parcului dendrologic în 

Campusul universitar II, acestea având termene de execuție finalul 

acestui an sau finalul anului 2021. Pe de altă parte, construirea 

unui restaurant în campusul de la Moara și a unei clădiri în care să 

funcționeze viitoarea Facultate de Medicină, plus un Laborator 

pentru siguranța alimentului, sunt obiective ce au ca termen de 



finalizare luna octombrie a anului 2023. Tot la capitolul obiective 

de investiții în campusul de la Moara sunt trecute în planul 

managerial și amenajarea de spații sportive și de recreere, cu 

termenul de finalizare decembrie 2022, și construirea, până în 

toamna anului 2024, a sediului Facultății de Silvicultură. 

Pentru viitorul mandat de rector, Valentin Popa promite creșterea 

implicării USV în dezvoltarea regională și transformarea ei în 

universitate antreprenorială, prin organizarea unor competiții de 

proiecte anuale de înființare, de către cadre didactice și/ sau 

studenți, a unor companii spin-off și start-up, ce urmează a fi 

finanțate din fonduri proprii USV. De asemenea, obiective 

importante în acest sens sunt și susținerea cooperării 

transfrontaliere în regiune prin dezvoltarea de proiecte comune cu 

Republica Moldova și Ucraina, dezvoltarea clusterelor inovative 

regionale, cooperarea cu Consiliul Local al orașului Siret și 

Consiliul Județean Suceava în vederea dezvoltării unui Parc 

științific și Tehnologic în vecinătatea frontierei cu Ucraina, dar și 

dezvoltarea unui Parc Industrial în baza cooperării cu Consiliul 

Județean Suceava. 

Cele mai multe candidaturi s-au înregistrat pentru posturile de 

membru în Consiliul de Administrație al Facultății 

Alegerile propriuzise pentru rector, membru în Senatul USV, 

membru în Consiliul facultății și în Consiliul pentru studii 

universitare de doctorat vor avea loc pe 30 ianuarie. Tot în această 

zi sunt programate alegerile pentru mandatul vacant de membru 

în Senatul USV din partea Facultății de științe ale Educației (FSE), 

potrivit primei hotărâri de Senat din acest an, din data de 13 

ianuarie. 



Potrivit informațiilor publicate pe site-ul instituției, la alegerile 

pentru Senatul USV s-au înregistrat 50 de candidaturi, după cum 

urmează: FSE are un singur candidat, FDSA, FS, FEFS și FIA au 

câte 4 candidați, FSEAP, FIG, FIMMM câte 5, FLSC are 9 

candidați și FIESC alți 10. 

Pentru Consiliul de Administrație al Facultății și-au depus 

candidatura 124 de cadre didactice, și anume câte 7 angajați pentru 

FDSA, FEFS și FSE, pentru FIA 10 candidați, FIMMM are 11 

candidați, FS 13 candidați, FIG alți 15, FIESC și FSEAP au câte 

17 candidați, iar FLSC are 20 de candidați. 

Pentru Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat și-au 

depus candidatura doi candidați. 

Lista de electori cuprinde 342 cadre didactice titulare și un 

cercetător angajați pe perioadă nedeterminată, la care se adaugă 

60 conducători de doctorat și 38 de studenți reprezentanți. -

Referendumul universitar din vara acestui an a decis ca 

desemnarea rectorului să se facă prin vot universal, direct și secret, 

al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul 

universității și al reprezentanților studenților din senatul 

universitar și din cosiliile facultăților. 

 

 

Adelina 

Talpalariu 
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Dabija, la USV: 
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La aproape trei decenii distanță de la ultima sa vizită la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), scriitorul 

basarabean Nicolae Dabija a revenit, ieri, în mijlocul prietenilor 

săi suceveni, în mijlocul studenților, al cititorilor săi, prilej cu care 

le-a vorbit acestora despre cultură, carte, despre limba română, 



unde se află 

România” 

 

 

 

 

 

despre perioada studenției marcată de represiunile acelor vremuri 

și despre eforturile duse pentru realizare idealul unionist. 

A fost o întâlnire marcată de mărturisiri sincere și emoționante, de 

nostalgii, de prietenie și admirație. 

Prima partea a vizitei sale s-a desfășurat la Biblioteca Universității 

și a inclus un vernisaj de carte și o întâlnire cu cititorii, activități 

coordonate de prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu. 

În deschiderea evenimentului, bibliotecara Ramona Țebrea a 

punctat câteva idei despre scriitorul și istoricul literar Nicolae 

Dabija, membru de onoare al Academiei Române. 

„Nicolae Dabija este o personalitate culturală marcantă, nu numai 

a Basarabiei, a lumii întregi. (...) Ne-am gândit să organizăm 

această expoziție, acest vernisaj, care e o întâlnire cu cartea 

basarabeană, cu scriitorii basarabeni, acești grăniceri ai culturii 

române, cei pentru care limba este la fel de importantă ca teritoriul 

în care trăiesc. (...) Basarabia reprezintă locul unde creația nu are 

sfârșit, creația este desăvârșită. (...) Vreau ca studenții din 

Universitatea din Suceava să-i cunoască opera scriitorului Nicolae 

Dabija, care a ajuns în toate colțurile lumii. Citiți cărțile lui 

Nicolae Dabija! Sunt cărți model pentru voi, veți ajunge oameni 

cu verticalitate citind aceste cărți”, a îndemnat Ramona Țebrea. 

La rândul său, prof. Sanda Maria Ardeleanu a menționat că fie 

Basarabia, fie România, vorbim de același spațiu cultural pentru 

că „prin cultură s-a realizat unirea noastră”. 

Aceasta a mai amintit despre dimensiunea operei scriitorului 

Dabija, despre amploarea acesteia, menționând că volumul „Temă 



pentru acasă”, roman propus pentru a obține premiul Nobel, a fost 

tradus în 11 limbi, având un tiraj impresionant. 

  

„Dacă ar fi posibil să fiu astăzi student, aș alege Universitatea din 

Suceava” 

La întâlnirea cu studenții, mare parte din ei basarabeni, membri ai 

Grupului de Inițiativă al Românilor din Basarabia – GIRB, 

Nicolae Dabija a amintit de vorbele lui Nichita Stănescu, din 

1976. Când ajuns la Chișinău, acesta a spus că „a făcut cel mai 

lung drum din viața mea ca să ajung de acasă acasă”. 

„Așa e și Suceava acasă la mine, acasă la noi, la Ștefan cel Mare. 

Am mai spus asta și repet că dacă ar fi posibil să fiu astăzi student, 

aș alege, din toate universitățile lumii, Universitatea din Suceava”, 

a spus Dabija. 

Acesta a povestit că în 1966, pe când era student la Ziaristică, la 

Universitatea din Chișinău, a fost exmatriculat din universitate, 

împreună cu niște colegi, pentru naționalism și pentru 

antisovietism. 

„Era antisovietism să-ți faci conspectele cu grafie latină, grafia 

latină era considerată fascistă, erai sancționat. Noi citeam carte 

românească. În perioada interbelică, în Transnistria, toți scriitorii 

și lingviștii au fost împușcați pentru că au adus în vorbirea 

moldovenească cuvinte românești, zăpadă în loc de omăt, stradă 

în loc de uliță, Danemarca în loc de Dania, și așa mai departe. A 

împărți așa limba este o crimă. Faptul că noi am supraviețuit 

dincolo de Prut se datorează limbii românești. Una dintre limbile 



care a rezistat anilor este limba română vorbită în Basarabia, este 

o minune și ea ne-a ajutat să supraviețuim”, a mărturisit Dabija. 

Acesta a mai arătat că tot în studenție a descoperit marea literatură 

românească. 

„Între noi și noi au existat podul de flori, podul de cântec, podul 

de rugăciune, dar cel mai rezistent pod este podul de carte”, a 

completat academicianul. 

Problematica unirii României cu Republica Moldova a fost o altă 

temă abordată în cadrul întâlnirii, Dabija fiind, de altfel, și 

președinte al Mișcării Unioniste Sfatul Țării 2, al cărei scop este 

Unirea. 

„Noi am găsit soluții, vă rog să mă credeți că dacă s-ar dori, noi 

am face unirea în 24 de ore. Dar nu se vrea nici la Chișinău, nici 

la București nu se dorește. E o problemă a noastră, între noi și noi. 

Se fac tot timpul trimiteri la alții, dar modificări de graniță pot fi 

făcute cu acceptul ambelor țări, acest lucru nu va fi condamnat de 

nimeni, mai ales că și precedente mai sunt. Soluția noastră, a 

Sfatului Țării, e legală, avem expertize în acest sens. Soluția 

noastră este crearea statului comun România – Republica 

Moldova, cu două parlamente, cu două guverne, cu doi președinți, 

pentru o perioadă de trecere și apoi unirea acestor structuri, unirea 

legislației, dar pentru asta ar trebui voință și la București”, a mai 

declarat Nicole Dabija. 

Acesta a adăugat că a trimis aceste propuneri Parlamentului 

României, Președinției, la Chișinău, însă nu a primit niciodată 

răspuns. 



„Locul nostru este în Europa, locul nostru este acolo unde se află 

România. (...) Basarabenii sunt foarte derutați la ora actuală. În 

1940 au fost deportați în Siberia și împuşcați cei mai buni fii ai 

Basarabiei, iar în acest timp s-a strecurat frica în subconștient. 

Această frică a rămas, dar mai departe depinde mult și de voi, de 

generația unirii”, a mai spus scriitorul studenților. 

Nicolae Dabija a vizitat USV și grație colectivului de la Facultatea 

de Inginerie Electrică, reprezentat de universitarul Radu Pentiuc, 

și grație inginerului sucevean Ovidiu Mustață. 

 

Lavinia 

Țăranu 
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scriitorul Nicolae 

Dabija la USV 

 

Crai Nou 
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Marți, 21 ianuarie 2020, scriitorul basarabean Nicolae Dabija a  

fost oaspetele Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 

organizatorii întâlnirii fiind Facultatea de Litere  și Științe ale 

Comunicării și Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor. 

Întâlnirea a debutat la 9.30, la Biblioteca USV cu vernisajul Cartea 

din Basarabia, în sala de lectură din corpul E. În Corpul A au fost 

prezentate Manuscrisele coresiene și Carte rară despre Basarabia 

iar în Sala de lectură „Mihail Iordache” a avut loc o întâlnire cu 

cititorii. Coordonator  a fost prof. univ. dr. Sanda Maria 

Ardeleanu. 

La ora 11.00, în Sala de festivități „Dimitrie Leonida”, corpul D, 

etaj II, scriitorul Nicolae Dabija a conferențiat pe temele 

„Rezistența prin cultură” și „Eugen Coșeriu, DHC al Universității 

Ștefan cel Mare din Suceava”. Moderator a fost conf. univ. dr. 

Mariana Boca. 



________ Primăria 

Municipiului 

Dorohoi vă invită 

la manifestările 

dedicate zilei de 

24 Ianuarie 

www.dorohoinews.ro 

22.01.20 

 

 

Local ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE. Activităţile se vor 

desfășura sâmbătă, 25 Ianuarie 2020, începând cu ora 09:00, în 

municipiul Dorohoi 

Te-Deum în memoria eroilor neamului românesc Catedrala 

„Adormirea Maicii Domnului”, ora 09:00 

Simpoziom internaţional: „24 Ianuarie 1859 - Unirea Moldovei cu 

Ţara Românească” - Sala Cinematografului „Melodia” ora 10:30 

Susţin intervenţii: Prof. univ. dr. Ştefan Purici, prorectorul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” - Suceava.  Conf. Univ. Dr. Florin 

Pintescu, prodecanul Facultăţii de Istorie şi Geograe - Suceava. 

Prof. Dr. Vasile Adăscăliţei - Dorohoi Prof. Constantin Cojocaru 

- Botoșani 

www.realitateadorohoiana.

ro 

21.01.20 

 

 

Tudorel 

Rusu 
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În Sala Auditorium Joseph Schmidt a Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava, a avut loc, 17 ianuarie, de la ora 9:30, 

Simpozionul Național ,,Valori Naționale în creația Mitropolitului 

Bartolomeu Valeriu Anania”, ediția a VII-a, la 9 ani de când 

Părintele Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania a fost chemat la 

Domnul. 

După cum susțin și organizatorii evenimentului, „părintele 

mitropolit a fost un distins om de cultură, un apărător statornic al 

tradiției ortodoxe românești, un înflăcărat patriot român și un 

adevărat mărturisitor și apărător al ortodoxiei în temnițele 

comuniste. Din 1993 și până în 2011 a fost arhiepiscop al 

Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În 2006 a devenit 

primul mitropolit al Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și 



Maramureșului”. Cu acest gând, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu 

binecuvântarea Părintelui Mitropolit Andrei și cu binecuvântarea 

Părintelui Arhiepiscop Pimen, Asociația Școlară Suceveană 

pentru Educație și Dezvoltare Suceava și Fundația „Mitropolitul 

Bartolomeu” Cluj-Napoca organizează și în acest an Simpozionul 

dedicat Părintelui Mitropolit Bartolomeu Anania. 

 Invitați din toată țara 

Aflat la a VII-a ediție, Simpozionul Național are ca parteneri 

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. 

Lucrările Simpozionului au debutat vineri, 17 ianuarie, în Sala 

Auditorium Joseph Schmidt, începând cu ora 9.30, avându-l ca 

președinte de onoare pe Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscopul 

Sucevei și Rădăuților. 

 

Gabriel 

Toderașcu 
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se va confrunta 

doar cu formaţii 

din primul eşalon 

la turneul de la 
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Echipa de handbal masculin va pleca mâine dimineaţă la Baia 

Mare, acolo unde va participa la cel mai puternic turneu de 

pregătire din această iarnă. Alături de formaţia pregătită de Adrian 

Chiruţ, în Maramureş vor mai evolua grupările Potaissa Turda, 

aflată pe locul secund în Liga Zimbrilor, CSM Reşiţa, „lanterna 

roşie” a primului eşalon valoric, şi gazdele de la Minaur, situate 

pe poziţia a cincea în Liga Naţională. 



 

 

 

„Ne aşteaptă un turneu extrem de dificil în care ne vom verifica 

potenţialul. Sunt ultimele meciuri amicale înainte de începutul de 

campionat care va avea loc pe 2 februarie. Pozitiv este faptul că 

după seria de trei partide de la Suceava nu avem nici o accidentare, 

lovitura primită de Leordean în disputa cu CSM Vaslui fiind doar 

un şoc. Trebuie să fim cât mai bine pregătiţi pentru că urmează a 

doua parte a acestui sezon competiţional, cea mai importantă”, a 

declarat antrenorul echipei CSU din Suceava, Adrian Chiruţ. 

Programul turneului de la Baia Mare este următorul: 

Joi 23 ianuarie: 

- ora 17.00: Minaur Baia Mare – CSM Reşiţa 

- ora 19.00: Potaissa Turda – CSU din Suceava 

Vineri, 24 ianuarie 

- ora 10: Finala mică 

- ora 12.00: Finala mare 

CSU din Suceava, care se află pe primul loc în ierarhia la zi a 

Diviziei A, Seria A, va susţine primul meci oficial din acest an pe 

2 februarie, în deplasare, în compania grupării Poli Iaşi. 

________ Gala Culturii 

Chineze la hotelul 

„Imperium” din 

Suceava 

www.svnews.ro 

21.01.20 

 

Cultural Pe 31 ianuarie, în intervalul orar 18.00-21.00, Sala de conferințe a 

hotelului „Imperium” din Suceava va găzdui Gala Culturii 

Chineze. Evenimentul este organizat de Centrul de Studii Asiatice 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare”. Potrivit moderatoarei 

Galei, Alina Deacu, profesoară de cultură şi civilizaţie chineză la 

Centrul de Studii Asiatice, intrarea este liberă dar locurile sînt 

limitate. Ea a menționat că Gala de la Suceava se alătură unei serii 

www.ziar.com 

21.01.20 



de manifestări organizate de centre şi asociaţii culturale din toată 

ţara în preajma Festivalului Primăverii care va începe anul acesta 

pe 25 ianuarie, ziua în care se sărbătoreşte Anul Nou Chinezesc. 

________ Pentru mămicile 

din Rădăuți 
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________ Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava lansează o nouă serie de 

cursuri gratuite de Antreprenoriat și Competențe Digitale, în  

cadrul proiectului „Mommypreneurs”. Evenimentul va avea loc 

pe 29 ianuarie,  la ora 10.00, la restaurantul Antique, din Rădăuți. 

Invitați speciali: antreprenoarea Liliana Agheorghicesei, 

președinta Federației Femeilor de Afaceri, și psiholoaga 

Alexandra Hlade, coautoarea cărții „Beneficiile Uleiurilor 

Esențiale”. 

[…] 

 


