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Săptămâna viitoare, cu prilejul aniversării a 30 de ani de la 

transformarea Institutului de Subingineri în Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava (USV), instituția organizează o serie de 

evenimente sub genericul Zilele USV. 

Ziua de 7 martie este data la care Guvernul României, în anul 

1990, a hotărât înființarea Universității din Suceava, prilej cu care 

comunitatea academică a propus pentru săptămâna viitoare un 

program special. 

Etapa de după 1990 a însemnat „consolidare academică, 

diversificare didactică și științifică și afirmare pe plan intern și 

internațional”, spun reprezentanții instituției. 

În perioada menționată, USV propune un program variat, care 

cuprinde lansări de carte, conferințe, spectacole, întâlniri. 

Pe 4 martie, de la ora 15.00, Dimma’S, una dintre puținele trupe 

de pop-opera din țară, va susține un recital de excepție, alături de 

mezzosoprana Viorica Corjan. Evenimentul se va desfășura în 

Atrium corpului E, iar intrarea este liberă. 

Joi, 5 martie, la parterul Corpului E, cei interesați vor putea 

viziona expoziția fotografică „Itinerare geografice", organizată de 



Departamentul de Geografie din Facultatea de Istorie și Geografie, 

responsabil lector univ. dr. Dinu Iulian Oprea. 

Joi, 5 martie, ora 12.00, Biblioteca USV organizează „Biblioteca 

Universitară - Spațiu al dialogului cultural și științific”: „Cititorii 

scriu și recită” – invitat: Ana Maria Antonesei, masterand, an II; 

Lansare de carte - „Nu știu ...,” autor Marian Florin Morariu, 

student, anul I; prezintă: Ana Maria Antonesei, an II; deschiderea 

Cărții de Onoare a Bibliotecii USV. 

Tot joi, Teatrul Studențesc Fabulinus invită publicul sucevean la 

premiera piesei „Baba oarba”, în regia lui Cosmin Panaite. 

Reprezentația este programată pentru ora 19.00, la Auditorium 

„Joseph Schmidt”. 

Distribuția: Polya Zubati, Radu Andonie, Vitali Cuzub, Elian 

Agache, Costin Bucătaru; echipa tehnică: Ilie Doroftei și Ionuț 

Flutur. 

Vineri, 6 martie 2020, de la ora 9.00, Aula Magna din Corp A va 

găzdui o ședință festivă, iar de la 10.30 Departamentul de Științe 

Umane și Social-Politice din Facultatea de Istorie și Geografie 

organizează simpozionul „Alma mater sucevensis”, ediția XX. 

Seria de evenimente continuă cu ”Omul și cartea” - Biblioteca 

USV. 

Invitat de onoare este prof. univ. dr. ing. Mihai Grămăticu, de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare”, invitați speciali: prof. univ. dr. 

ing. Vasile Puiu - Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și 

prof. univ. dr. Vasile Crăciun - Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iași. 



Vineri, de la 14.00, la 20 de ani de la înființare, Facultatea de 

Științe ale Educației organizează o întâlnire a foștilor absolvenți. 

Ultimele evenimente din agenda săptămânii sunt „Marketing 

educațional. A fi sau a avea”, activitate de formare, organizatori 

Biblioteca USV, conf. univ. dr. Alexandru Nedelea și asist. univ. 

dr. Costel Ioan Cioban și lansarea de carte „Politicile SUA, 

Germaniei și Rusiei în spațiul românesc (1990-2018)”, autor conf. 

univ. dr. Florin Pintescu. Prezintă evenimentul prof. univ. dr. 

Ștefan Purici și lector. univ. dr. Marcela Slușarciuc. 

Organizatori: Biblioteca USV, Facultatea de Istorie și Geografie. 
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În vederea susținerii examenului de bacalaureat și a examenului 

de admitere la facultate, profesori ai Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV) oferă și în acest an consultații gratuite 

la Limba și literatura română și la Matematică. 

Pentru al patrulea an consecutiv, elevii din județul Suceava, dar și 

din județele învecinate, care doresc să-și îmbunătățească 

performanțele, pot profita de această oportunitate. Consultațiile 

sunt concepute sub forma unor module interactive și vor putea fi 

personalizate în funcție de nivelul de pregătire al elevilor 

participanți. 

Pentru înscriere, este necesară completarea cererii de înscriere, 

aflată pe site-ul www.usv.ro, la secțiunea „Consultații 

bacalaureat”, și transmiterea ei în perioada 25 februarie – 7 martie. 

Orarul consultațiilor va putea fi, de asemenea, accesat pe site-ul 
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 USV, înainte de finalizarea perioadei de înscrieri. Alte informații 

la nr. de telefon 0230-216147, int. 505. 

În urma cursurilor de pregătire desfășurate în perioada februarie-

mai 2019, la care au participat aproape 350 de elevi, peste 90% 

dintre cursanți au obținut diploma de bacalaureat. 
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liceu vor putea 

discuta cu 
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Cercetări Nucleare 

– Geneva) și IFIN-

HH – Măgurele în 

cadrul unei acțiuni 
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Cercetătorii de la CERN (Centrul European de Cercetări Nucleare 

– Geneva), IFIN-HH – Măgurele și Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, cu sprijinul LHCb Collaboration și 

International Particle Physics Outreach Group, în contextul 

participării României la CERN, organizează o acțiune de 

popularizare a fizicii și a cercetării științifice în rândul elevilor de 

liceu participând la „LHCb@InternationalMasterclass”, vineri, 28 

februarie 2020, începând cu ora 10:00, la Observatorul 

Astronomic și Planetariul din Suceava. 
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Acțiunea se adresează elevilor de liceu din clasele IX-XII și le 

permite, de-a lungul unei zile, să ia contact cu mediul de cercetare 

de la CERN, de pe platforma Măgurele și de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Pe durata acestei zile, elevii vor avea ocazia să participe la cursuri 

de particule elementare, să viziteze obiective din 

campusul  Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și să se 

implice în analiza datelor reale achiziționate în experimentul de 

energii înalte LHCb. 

Elevii vor avea posibilitatea să discute rezultatele obținute prin 

videoconferință cu cercetătorii de la CERN, precum și cu colegi 

din alte centre științifice (Florența, Barcelona, Bologna), care sunt 

parte în programul „LHCb@InternationalMasterclass”. 

Participarea va fi recunoscută prin acordarea de diplome. 
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ca parte din 
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euro, în 2019, 

pentru sănătate, 

educație și pentru 

ajutorarea celor în 

nevoie 
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Social GGER Rădăuți, ca parte a comunității locale și cu dorința de a 

contribui în mod decisiv la îmbunătățirea serviciilor medicale, a 

condițiilor de învățare, dar și la ajutorarea celor în nevoie, a alocat 

numai în 2019 peste 335.000 Euro în acest sens. Suma totală pe 

care EGGER a alocat-o până în prezent pentru rezolvarea 

problemelor din comunitatea locală se ridică la aproape 1,5 

milioane Euro. […] 

EGGER susține educația: echipamente moderne pentru 

laboratoare din cadrul USV, cursuri de învățare și dezvoltare, 

donații de carte 

 



EGGER susține educația prin asigurarea unor condiții de învățare 

moderne, fie prin donații de echipamente de ultimă generație, fie 

prin donații de materiale pentru renovarea sălilor de curs și a 

laboratoarelor, atât în școli, cât și în licee și universități din județul 

Suceava. 

În 2019, compania EGGER a contribuit cu peste 80.000 euro în 

proiecte ce țin de educație, astfel că 3 laboratoare din cadrul 

Universității Ștefan cel Mare Suceava au fost dotate cu 

echipamente moderne, au fost organizate cursuri de prim ajutor în 

parteneriat cu Crucea Roșie Suceava în peste 70 de școli, au fost 

realizate donații de carte în 20 scoli din județul Suceava din 

mediul rural, în parteneriat cu Asociația Curtea Veche, și au fost 

donate mii de cărți. 

Sergiu Jipa Observatorul 

Astronomic din 

Suceava ajunge 

din nou în 

administrarea 

Universității 

Ștefan cel Mare 
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Stiri locale Observatorul Astronomic din municipiul Suceava a trecut din 

domeniul public al județului în domeniul public al statului, fiind 

preluat din nou de Universitatea Ștefan cel Mare de la Consiliul 

Județean. 

O hotărâre în acest sens a fost luată de Guvernul PNL Orban 

pentru clădirea și terenul aferent în suprafață de 1.335 mp., situate 

în apropierea USV. 

În 2008, Consiliul Județean Suceava a transmis administrarea 

Observatorului Astronomic către Complexul Muzeal Bucovina, 

iar acesta l-a dat mai departe în administrare Universității. 

În anul 2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală a 

efectuat o inspecție la Complexul Muzeal Bucovina, dispunând 

recuperarea Observatorului Astronomic,  „care în mod eronat a 

fost dat în administrarea Universității Ștefan cel Mare”. 
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În urma dezbaterii în cadrul ședinței Consiliului Județean Suceava 

din decembrie 2018, a revocării dreptului de administrare al USV 

asupra Observatorului Astronomic și transmiterea acestuia în 

administrarea Muzeului Bucovinei, acesta a fost respins. 

Consiliul Județean a comunicat că  „își dorește să mențină și să 

intensifice parteneriatul cu Universitatea și se dorește ca 

Universitatea să administreze în continuare Observatorul 

Astronomic”. 

În perioada în care Observatorul Astronomic a fost în 

administrarea USV, acesta și-a menținut și și-a dezvoltat 

activitatea, având anual aproximativ 20.000 de vizitatori și a oferit 

noi oportunități în educație și în cercetare. 

Anual, la Suceava are loc pregătirea lotului olimpic al României 

care participă la Olimpiada Internațională de Astronomie și 

Astrofizică, iar în 2014 municipiul Suceava a găzduit această 

olimpiadă. 

Totodată, prin realizarea unor proiecte și experimente cu valoare 

științifică deosebită, USV se numără printre cele cinci universități 

din România care și-au adus contribuția la aderarea României la 

Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară. 

________ Satul Horbova a 

găzduit o întâlnire 

literară 

transfrontalieră 

Cernăuți-Suceava 
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Cultură Cenaclul literar transfrontalier  Cernăuți-Suceava  „Mașina cu 

poeți” a staționat duminică, 23 februarie a.c., la Casa de Cultură 

din satul Horbova, raionul Herța, notează Agenția BucPress. 

De la Suceava a participat un grup de scriitori: Constantin Severin, 

Sorin Ursan Delaclit, Constantin Horbovanu, George Sauciuc, 

Constantin Alecsa, Cezar Straton, Doru Mihai Mateiciuc, Dumitru 

Parasca și Nicolai Marcel Flocea, iar din grupul scriitorilor  



cernăuțeni au făcut parte Mircea Lutic, diplomatul Edmond 

Neagoe, Vasile Bâcu, Marin Gherman, Vitalie Zâgrea, Vladimir 

Robu, Sergiu Bilea, Ștefan Hostiuc ș.a. 

Întâlnirea scriitorilor cu horbovenii a fost moderată de scriitorul 

Vasile Tărâțeanu, președintele Centrului Cultural Român 

„Eudoxiu Hurmuzachi” și de lectorul universitar Gina Puică, de la 

lectoratul de română al Universității din Suceava, copreședinți ai 

Cenaclului, ce activează de mai bine de trei ani, având întâlniri 

lunare cu cititorii din nordul și din sudul Bucovinei. 

La  întâlnire au participat cu câteva numere artistice renumitul 

ansamblu coregrafic „Alunelul”, condus de doamnă Maria 

Buzduga și interpreta Natalia Proțiuc din Cernăuți. 

Cezar Straton, vicepreședinte al Societății Scriitorilor din 

Bucovina, a donat școlii din localitate și participanților la întâlnire 

seturi ale revistei „Bucovina literară”, cărți și alte tipărituri. Cu 

același prilej, Cezar Straton, președintele Filialei Bucovinene a 

Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism (A.J.T.R.) a 

înmânat domnului acad. Vasile Tărâțeanu prima legitimație de 

membru A.J.T.R. din regiunea Cernăuți. 

________ O noua ediție a 

concursului „Une 

personnalité 

francophone de 

nos jours”, 

miercuri la Biroul 

francez 
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Actualitate Francofonia în comunitate reprezintă un proiect francofon inițiat 

de Centrul de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, realizat în colaborare cu Biroul Francez 

Suceava, cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei, care 

își propune să încurajeze învățarea limbii franceze și să 

promoveze valorile Francofoniei în comunitatea suceveană. De la 

demararea sa, în septembrie 2017, în cadrul proiectului au fost 

organizate peste 60 de activități francofone, dintre care 
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menționăm: conferințe cu invitați francofoni prestigioși, mese 

rotunde, stagii și ateliere de formare, cursuri de limba franceză 

pentru copii și adulți, o școală de vară pentru copii, seri de film, 

lansări de carte, spectacole, concursuri, seri muzicale și multe 

altele. La aceste evenimente științifice, culturale și de divertisment 

au participat peste 120 de profesori din învățământul 

preuniversitar și universitar, 450 de studenți și peste 2100 elevi și 

liceeni, precum și un mare număr de suceveni care au venit să 

asiste la După-amiezile francofone, organizate în fiecare zi de 

miercuri la Biroul Francez, dar și la numeroase alte activități 

organizate de Centrul de Reușită Universitară din Suceava. 

În cadrul aceluiași proiect, a fost lansată revista francofonă 

Rythmes, couleurs et paroles francophones, o revistă de 

promovare a limbii franceze și a culturilor francofone în spațiul 

bucovinean. La doi ani de la inițierea sa, proiectul Francofonia în 

comunitate reprezintă deja o marcă de identitate a Francofoniei 

sucevene și contribuie în mod decisiv la vizibilitatea 

evenimentelor francofone din această regiune, fapt pentru care 

echipa proiectului a propus continuarea sa în 2020, cu noi 

activități de interes pentru comunitatea suceveană. Astfel, în 

primele luni ale anului 2020, au fost organizate cursuri 

săptămânale de limba franceză pentru copii (Biroul Francez) și 

pentru adulți (USV), cursuri care vor continua și în această 

săptămână, iar în lunile care urmează vor fi organizate alte 

evenimente francofone, precum conferințe, lansări de carte, stagii 

de formare pentru profesori și studenți, etc. 

Miercuri, 26 februarie 2020, ora 17:00, Biroul Francez, în 

colaborare cu Centrul de Reușită Universitară (CRU) Suceava, vă 

propune un nou curs de limba franceză, care va avea ca temă 
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anotimpurile și lunile anului. Dna lector dr. Mariana Șovea și 

lectorița de franceză Sophie Bordas vor propune activități variate, 

care să ajute micii francofoni să-și însușească noile noțiuni și să le 

utilizeze în comunicarea curentă. Nu vor lipsi cântecul, jocul, 

fișele de lucru și un manual special creat pentru învățarea limbii 

franceze pentru copii – Théo et Léo. 

În partea a doua a programului, începând cu ora 18:00, se va 

desfășura a treia ediție a concursului „Une personnalité 

francophone de nos jours”/”O personalitate francofonă a zilelor 

noastre”, în cadrul căruia participanții sunt invitați să prezinte o 

personalitate francofonă remarcabilă într-un anumit domeniu de 

activitate, ce poate constitui un exemplu de urmat pentru tinerii de 

azi. Tematica aleasă a mobilizat un număr de 16 concurenți, elevi 

a trei licee (unul din Suceava, două din județ) și a unei școli 

gimnaziale din Suceava, ce vor prezenta, individual sau în echipă, 

personalitatea francofonă preferată. Juriul concursului va fi format 

din lector univ. dr. Mariana Șovea, responsabila CRU din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, profesor gr. I Irina 

Daniela Melisch, președinta ARPF, filiala Suceava, și Sophie 

Bordas, lectorița de franceză a Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării/Biroul Francez. Toți elevii vor primi diplome de 

participare și dulciuri, iar câștigătorii se vor bucura de premii 

oferite de Centrul de Reușită Universitară, cu sprijinul Agenției 

universitare a Francofoniei. 

Intrarea este liberă. 

Dan Pricope Un preot sucevean 

a câștigat Premiul 

pentru asistentul 
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Suceava Unul din membrii echipei pluridisciplinare, implicată în bunul 

mers al Așezământului de Copii „Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuți” 

este preot și asistent social, care a dat dovadă de implicare, 



social din 

domeniul 

protecției copilului 

devotament și perseverență încă de la înființarea instituției, în 

toamna anului 2011. Pentru munca și dăruirea de care a dat 

dovadă, Vasile Cruț a fost nominalizat la categoria „Asistentul 

social din domeniul protecției copilului” în cadrul Galei Naționale 

a Excelenței în Asistența Socială 2020. […] 

Lista premiilor Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială 

2020 – organizată de Colegiul Național al Asistenților Social din 

România – a avut și alte secțiuni decât cea de „Asistentul social 

din domeniul protecției copilului” și anume: Asistentul social din 

domeniul persoanelor cu dizabilități; Asistentul social din 

domeniul sănătate / servicii medicale; Asistentul social din 

domeniul reintegrării sociale a persoanei private de libertate; 

Asistentul social din domeniul incluziunii persoanelor fără 

adăpost; Asistentul social din domeniul persoanelor vârstnice și 

îngrijirii la domiciliu; Asistentul social din domeniul combaterii 

discriminării / minorități; Asistentul social din domeniul 

incluziunii sociale / economie socială; Asistentul social din 

domeniul asistenței sociale comunitare și Asistentul social din 

domeniul prevenirii / reducerii riscurilor asociate infecției cu HIV, 

consumului de droguri și exploatării sexuale. […] 

În schimb, în ceea ce privește participarea Sucevei la secțiunile 

categoria „Personalități care Susțin Asistența Socială”, este de 

menționat că doar la secțiunea „Premiul personalitatea anului în 

promovarea educației și formării în asistența socială” este 

nominalizată și Suceava, de data aceasta pe locul al treilea prin 

Viorica – Cristina Cormoș, lector univ. dr. la Universitatea 

„Ștefan cel Mare”, fiind devansată de cadre universitare de la 



Pitești și Craiova și situându-se în fața altora de la Cluj, Iași, 

Timișoara, Petroșani, Arad. […] 

Adelina 

Talpalariu 

Peste 500 de 

lucrări la etapa 

zonală a 

Concursului 

pentru preșcolari 

„Penelul 

fermecat”, ediția a 

XV-a 
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Local În perioada 21 februarie - 13 martie 2020, Grădinița cu Program 

Prelungit „Gulliver” Suceava găzduiește expoziția ,,Din lumea 

celor care nu cuvântă”, realizată în cadrul Concursului Național 

de Creație plastică pentru preșcolari „Penelul Fermecat”, ediția a 

XV-a, etapa zonală. 

Expoziția cuprinde 515 lucrări ale preșcolarilor cu vârsta cuprinse 

între 4 și 6 ani, din grupele mică, mijlocie și mare, din zona 

Suceava. Acestea sunt structurate în patru secțiuni: desen/ pictură 

- 300 lucrări, grafică - 45 lucrări, modelaj - 104 lucrări, mozaic - 

66 lucrări. Juriul a acordat 424 de premii și 61 mențiuni, pe 

secțiuni și pe grupe de vârstă. […] 

Concursul „Penelul fermecat” a fost inițiat de către Inspectoratul 

Școlar Suceava, prin inspectorul pentru educație timpurie, 

profesor Daniela Răileanu, în parteneriat cu: Direcția pentru 

Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului 

Suceava, Consiliul Județean Suceava, Uniunea Artiștilor Plastici, 

filiala Suceava, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu" Suceava, 

Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității ,,Ștefan 

cel Mare" Suceava, și este organizată de cadrele didactice de la: 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Gulliver’’ Suceava, Grădinița cu 

Program Prelungit „1-2-3” Suceava și Grădinița cu Program 

Normal Ipotești. 

 

 


