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Gest de apreciere pentru cei zece șefi ai promoției 2019, de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, absolvenți care s-au 

evidenţiat prin rezultate deosebite pe parcursul anilor de studiu. 

Pe aleea din fața corpului E, care face legătura cu strada 

Universității, au fost amplasate zece panouri de dimensiuni 

rezonabile, cu fotografii ale celor zece lideri ai promoției de anul 

trecut, numele acestora și facultatea absolvită. Pe panou mai apar 

sigla instituției (simbolul stilizat al unei coroane, o carte deschisă 

și o persoană cu brațele ridicate) și o coroană de lauri, simbol al 

reușitei. 

Potrivit prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector al Universității, 

„ideea a fost de a prezenta cei mai buni studenți ai instituției. Ne 

propunem ca aceștia să devină niște modele pentru studenții care 

urmează facultatea în prezent. Pe de altă parte, vrem să deschidem 

universitatea spre comunitate, dat fiind faptul că prin campus trece 

foarte multă lume și ne dorim ca suceveni să cunoască studenții, 

pe de altă parte e și o promovare a facultăților pe care le avem în 

structura USV”. 

Cei zece șefi de promoție prezentați în parcul Universității sunt: 

Georgiana Iuliana Apopei - Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Administrative, Gabriela Racu – Facultatea de Educaţie Fizică şi 



Sport, Dana Huţu - Facultatea de Inginerie Alimentară, Răzvan 

Constantin Unguraşu - Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor, Eusebiu Munteanu - Facultatea de Inginerie 

Mecanică, Mecatronică şi Management, Elena Burciu- Facultatea 

de Istorie şi Geografie, Mihaela Diaconescu - Facultatea de Litere 

şi Ştiinţe ale Comunicării, Rebeca Simona Iriciuc - Facultatea de 

Silvicultură, Denisa Alexandra Chifan - Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Administraţie Publică, Teodora Papuc - Facultatea 

de Ştiinţe ale Educaţiei. 

  

USV va inaugura, în acest an, încă o alee a șefilor de promoție 

Ștefan Purici a mai menționat că, o dată la doi ani, Universitatea 

va înlocui aceste panouri. În acest an, vor fi amplasate imaginile 

șefilor promoției 2020, pe o altă aleea a compusului, într-un loc 

cât mai vizibil și mai atractiv pentru întreaga comunitate 

academică, cât și pentru cei care traversează campusul. 

Prorectorul a mai arătat că ideea a fost preluată de la Universitatea 

din Bologna, Italia, unde imagini cu profesori și studenți care au 

performat într-un anumit domeniu erau expuse sub boltele 

clădirilor universității. 

Cei zece șefi de promoție și-au dat acordul privind expunerea în 

spațiul public. 
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O idee excelentă pusă în practică de Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a fost semnalată de către Dan Acibotăriță, 



 în parcul de la 

Universitate. 

Președintele PV 

Suceava, Dan 

Acibotăriță 

propune denumiri: 

„Aleea celor 10 cu 

nota 10” sau 

„Aleea viitorului”  

 

www.suceava-

smartpress.ro 

președintele filialei Suceava a Partidului Verde. Este vorba despre 

poziționarea de-a lungul aleii principale din parcul Areni care 

duce dinspre strada Universității către sediul USV a fotografiilor 

celor 10 șefi de promoție ai USV din anul 2019. O imagine 

frumoasă pentru zona USV din municipiul reședință de 

județ,  trebuie să recunoaștem. 

Dar iată ce ne-a transmis liderul verzilor suceveni, Dan 

Acibotăriță: 

„Pe o alee, care face legătura dintre Parcul Areni al municipiului 

Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare”, sunt prezentate 

trecătorilor, șefii de promoție 2019 ai facultăților sucevene. Este 

un lucru frumos, iar  noi, verzii suceveni o denumim: „Aleea celor 

10 cu nota 10” sau mai bine spus „aleea viitorului”. 

Ne-am bucurat să vedem altceva într-un oraș destul de închis și 

uneori lipsit de frumusețe, splendoare, bucurie și speranță. 

O țară, o națiune, s-a construit în jurul unei universități. Istoria ne-

a demonstrat acest lucru, iar cine ignoră un asemenea semn este 

un idivid sau un conducător slab, atât ca și caracter cât și ca 

pregătire. 

Partidul Verde filiala județeană Suceava consideră că 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din municipiul Suceava nu a fost 

„folosită” în ultimele două decenii așa cum se cuvine de către mai 

marii orașului/județului. Aceștia din urmă nu au avut 

înțelepciunea de a se folosi de știința și priceperea studenților, 

lăsând să se înțeleagă că ei, politicienii suceveni, sunt mai știutori, 

mai pricepuți, iar ceea ce a ieșit se vede”. 



Îi felicităm și noi, Suceava smartpress, pe cei 10 tineri minunați și 

cu permisiunea cititorilor, prezentăm o scurtă galerie foto cu 

imagini de pe această însuflețitoare alee din parcul Universității. 
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În cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina 

2014-2020, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), 

în calitate de beneficiar principal, alături de Universitatea 

Națională Politehnică din Odessa (ONPU), în calitate de partener, 

va derula, începând cu această lună, proiectul intitulat Educational 

University Romanian-Ukrainian Cross-Border Cooperation – 

UNIV.E.R-U, Cod EMS ENI 2SOFT/1.1/115. 

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, bugetul 

total al proiectului fiind de 328.743 Euro (1.572.081,90 RON) din 

care alocat de Uniunea Europeană 295.683 Euro (1.413.985,67 

RON), în cadrul Priorității 1.1 Cooperare instituțională în 

domeniul educației în vederea creșterii accesului la educație și a 

calității educației. 

Obiectivul principal constă în dezvoltarea și îmbunătățirea 

sistemului de învățământ superior, în aria de acțiune a 

programului, prin cooperare transfrontalieră, în beneficiul direct 

al studenților, comunităților academice și minorităților 

românești/ucrainene din Suceava și Odessa. Echipa de proiect își 

propune: pregătirea a 120 de studenți pentru adaptarea la noile 

realități de pe piața muncii, în cadrul unor școli de vară/iarnă; 

informare și asistență cu privire la programe de cooperare 

bilaterală, mobilități, stagii de cercetare etc. pentru peste 10.000 
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de studenți; implicarea a 30 de cadre universitare/de cercetare în 

elaborarea de mecanisme, metodologii, curriculă, instrumente și 

prin schimburi de experiență și transfer de bune practici; 

informarea a cel puțin 700 de cadre didactice/cercetare cu privire 

la rezultate; oferirea posibilității minorităților naționale 

române/ucrainene de a studia în instituții de învățământ superior 

în limba lor maternă, prin implicarea directă a cel puțin 10 tineri; 

elaborarea și oferirea unor seturi de materiale informative și 

manuale privind posibila cooperare în domeniul educației și 

inovării în cel puțin 15 universități din aria de acțiune a 

programului; implicarea mass-mediei și a organizațiilor 

nonguvernamentale din zona de frontieră din România și Ucraina 

interesate de activitățile proiectului în vederea diseminării 

informațiilor despre proiect.  Grupurile țintă sunt similare pe 

ambele părți ale frontierei: studenți USV și ONPU, personalul 

academic/de cercetare din USV și ONPU, români sau vorbitori de 

limba română de pe teritoriul Ucrainei și ucraineni sau vorbitori 

de limba ucraineană de pe teritoriul României, în special tineri 

activi – studenți sau viitori studenți.  Beneficiarii direcți ai 

proiectului sunt: studenți USV și ONPU, personal academic/de 

cercetare din USV și ONPU, alte instituții de învățământ superior 

conexe tematicii programului, reprezentanți ai mass-mediei sau ai 

organizațiilor neguvernamentale din zona de frontieră din 

România și Ucraina. 

 

Adi Pîrgaru Talida Sfârghiu, 

Erzilia Ţâmpău şi 

Asociaţia 

Judeţeană de 
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Atletism Federaţia Română de Atletism şi-a desemnat laureaţii anului 2019 

într-un cadru festiv, cu prilejului unei ceremonii găzduite la finele 

săptămânii trecute de hotelul Ramada Parc din Bucureşti. […] 
www.monitorulsv.ro 



Atletism Suceava, 

printre remarcaţii 

anului 2019 

27.01.20 Pentru prima dată, Asociaţia Judeţeană de Atletism Suceava, 

condusă de conf. univ. dr. Elena Vizitiu, urcă pe podiumul de 

premiere 

Asociaţia Judeţeană de Atletism Suceava s-a dovedit a fi extrem 

de activă în anul 2019, aspect care a fost remarcat şi recompensat 

cu locul III în clasamentul din România, după judeţele Argeş şi 

Cluj. 

„Sunt onorată că am păşit pe scenă alături de cele mai mari 

personalităţi ale atletismului românesc şi sunt mândră că am 

reuşit, după 4 ani de muncă, să aduc Asociaţia Judeţeană de 

Atletism pe un onorant loc 3 în clasamentul asociaţiilor judeţene. 

Acest premiu se datorează echipei mele: Ţîmpău Erzilia, Tătărău 

Iustin, Mihalescu Radu, Roşcăneanu Bogdan, Prăsneac Cristian şi 

Casandra Silviu, ultimul fiind cel mai activ membru şi un bun 

organizator de competiţii. Acest premiu mă responsabilizează să 

continui munca la această asociaţie şi să o menţin cât mai sus în 

top. 

Doresc să mulţumesc pentru sprijinul acordat în organizarea 

tuturor competiţiilor atletice dlui primar Ion Lungu şi domnului 

viceprimar Lucian Haşorvschi de la Primăria Municipiului 

Suceava, dlui Petru Enache de la Direcţia Judeţeană de Tineret şi 

Sport, dlui rector Valentin Popa de la Universitatea «Ştefan cel 

Mare» din Suceava, dlui director Vasile Băiţan şi dlui director 

adjunct Gherasim Valerică de la Clubul Sportiv Municipal 

Suceava, dlui preşedinte Florin Florea şi dnei director de 

marketing Laura Pazari la Federaţia Română de Atletism. 

Dintre cele mai importante realizări ale asociaţiei în 2019 ar fi 

organizarea unui număr mare de competiţii judeţene, 



interjudeţene, naţionale şi internaţionale. Vom continua 

organizarea unor activităţi sportive de tradiţie: Crosul Sucevei, 

Grand Prix Cristina Casandra şi Cupa Sucevei” a declarat 

preşedinta AJA, conf. univ. dr. Elena Vizitiu. 

 


