
Revista presei – LUNI, 30 OCTOMBRIE 2017 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiu-

nea/Pagi

na 

Sinteza articolului 

 

 

 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

Filmul „Un pas în urma 

serafimilor” va fi proiectat 

la USV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

 

 

Pg.3 

 

Lungmetrajul „Un pas în urma serafimilor”, în regia lui 

Daniel Sandu, va rula la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava, în Auditorium „Joseph Schmidt”. 

Proiecţia va avea loc miercuri, 8 noiembrie, de la ora 

19.00, preţul unui bilet fiind de 5 lei. 

Acestea pot fi procurate și online de pe http://www.ccs-

sv.ro/. 

„Un pas în urma serafimilor” îi are în rolurile principale 

pe Ștefan Iancu și Vlad Ivanov, distribuţia fiind 

completată de Ali Amir, Alfred Wegeman, Ștefan Mihai, 

Niko Becker, Ilie Dumitrescu Jr., Cristian Bota, Marian 

Popescu, Radu Botar. 

Gabriel este un adolescent în vârstă de 15 ani, care își 

dorește să devină preot și intră într-un seminar ortodox. 

Iniţial încearcă să se adapteze mediului, dar în cele din 

urmă își dă seama că sistemul este complet corupt și 

abuziv; nu după multă vreme, el și alţi trei colegi sunt 

etichetaţi de consiliul școlii drept elevi-problemă. Prinși în 

lupta pentru putere între un preot incoruptibil, dar abuziv 

și un professor laic, viclean, corupt și fără scrupule, 



studenţii învaţă că minciuna, furtul, trișatul, jocurile de 

noroc și trădarea sunt aptitudini pe care trebuie să și le 

însușească la perfecţie pentru a rezista în seminar. 
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Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, în 

parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava 

şi Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, 

organizează marţi, 31 octombrie 2017, ora 17.00, 

vernisajul expoziţiei intitulată „Metafore autumnale”, a 

artistului plastic prof. dr. Cătălin Alexandru Chifan. 

Evenimentul va include şi un recital de poezie realizat de 

un grup de studenţi ai Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării, coordonat de lector dr. Corina Iftimia. 

Expoziţia va fi prezentată de conf. univ. dr. Aurel 

Buzincu, Delia Ioana Leizeriuc, critic de artă, şi 

bibliotecar Liliana Cobzaru.  
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Cel mai mare investitor greenfield din industria de 

prelucrare a lemnului din România, compania 

Holzindustrie Schweighofer, susţine tineri dornici să facă 

performanţă, tineri ambiţioşi care vor să îşi construiască o 

carieră stabilă şi care depun eforturi considerabile pentru a 

performa. Compania este partener al instituţiilor de 

învăţământ şi, în anul universitar 2017 – 2018, acordă 24 

de burse lunare studenţilor cu rezultate remarcabile în 



domeniul silviculturii şi ingineriei lemnului, iar fiecare 

bursă are o valoare totală de 8.000 de lei pentru întregul 

an universitar. Câştigătorii burselor au fost desemnaţi de 

către o comisie formată din profesori, la fiecare facultate, 

în urma unui concurs ce a cuprins o probă teoretică şi una 

practică, organizate de către universităţile partenere. 

Sâmbăta trecută, 28 octombrie, au fost desemnaţi cei şase 

câştigători de la Facultatea de Silvicultură din cadrul 

Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, tinerii 

Andronache Eduard-Titi şi Barbă Cosmin-Marian din anul 

III, Leşan Ilarie şi Ştirbu Marian Ionuţ din anul IV şi 

Corjin Mihai Alexandru şi Dănilă Alin Andrei de la 

programul de Master anul I. Unul dintre câştigători, 

Dănilă Alin Andrei, a declarat: ,,Până în momentul de 

faţă, cea mai mare oportunitate pe care am întâlnit-o a fost 

câştigarea unei burse acordată de către compania 

Holzindustrie Schweighofer. Aceasta reprezintă, practic, 

primii bani pe care i-am făcut folosind intelectul. Sunt 

sigur că această şansă de care am avut parte îşi va pune 

amprenta riguros asupra viitorului meu, motivându-mă să 

fiu tot mai ambiţios şi dornic să acumulez un bagaj 

consistent de cunoştinţe pentru a deveni unul dintre cei 

mai buni din domeniu”. 

  

Despre iniţiativa burselor private şi impactul acestora în 

pregătirea şi în cariera studenţilor, preşedintele comisiei 

de organizare, conf. dr. ing. Marian Drăgoi a menţionat că 

,,a fost o foarte bună oportunitate de a-i motiva pe studenţi 

să înveţe cu mai mult simţ de răspundere. Disciplinele la 

care au fost testaţi constituie fundamentul culturii 

profesionale a oricărui silvicultor şi sperăm ca pe viitor 

absolvenţii noştri, bursieri sau nebursieri Holzindustrie 



Schweighofer, să dea dovadă de mai mult profesionalism, 

ce nu poate fi dobândit decât prin practică”. Cele 24 de 

burse acordate de Holzindustrie Schweighofer au fost 

repartizate în mod egal, câte şase, la Facultatea de 

Silvicultură - Universitatea ,,Ştefan cel Mare”din Suceava, 

Facultatea de Ingineria Lemnului - Universitatea 

,,Transilvania” din Braşov,  Facultatea de Silvicultură şi 

Exploatări Forestiere - Universitatea ,,Transilvania” din 

Braşov şi Facultatea de Horticultură, Secţia Silvicultură - 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

din Cluj-Napoca. Dan Bănacu, Director General 

Holzindustrie Schweighofer România, a precizat: ,,Pentru 

a progresa industria are nevoie de specialişti valoroşi. 

Compania noastră, dă dovadă de responsabilitate socială şi 

continuă să investească într-una dintre cele mai valoroase 

«pepiniere» de ingineri silvici – şcoala românească de 

silvicultură. Şcoală care, prin profesorii de renume 

mondial pe care îi are, reuşeşte an de an să 

responsabilizeze studenţii astfel încât să gestioneze 

durabil resursele forestiere”. 

  

Grupul Schweighofer îşi are rădăcinile într-o companie 

tradiţională austriacă de familie, cu peste 400 de ani de 

experienţă în prelucrarea lemnului. În prezent, Grupul este 

activ în primul rând în industria prelucrării lemnului, dar 

şi în gestionarea pădurilor, producţia de bioenergie şi 

imobiliare. Divizia industrială a grupului Schweighofer 

operează trei fabrici de cherestea şi două fabrici de 

panouri din lemn masiv în România şi o fabrică în 

Germania. Grupul are un rol important în industria 

europeană de prelucrare a lemnului, având în prezent 



aproximativ 3.500 de angajaţi.  

Holzindustrie Schweighofer exportă produse în peste 70 

de ţări din întreaga lume. 
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Șase studenți suceveni de la Facultatea de Silvicultură a 

Universității „Ștefan cel Mare” Andronache Eduard-Titi și 

Barbă Cosmin – Marian din anul III, Leșan Ilarie și Știrbu 

Marian Ionuț din anul IV și Corjin Mihai Alexandru și 

Dănilă Alin Andrei de la programul de Master anul I, vor 

beneficia de burse Schweighofer de 8000 de lei pentru 

întregul an universitar. 

Potrivit unui comunicat al companiei, de trei ani 

Holzindustrie Schweighofer, cel mai mare investitor 

greenfield din industria de prelucrare a lemnului din 

România, susține tineri dornici să facă performanță, tineri 

ambițioși care vor să își construiască o carieră stabilă și 

care depun eforturi considerabile pentru a performa. 

Compania este partener al instituțiilor de învățământ și, în 

anul universitar 2017 – 2018, acordă un număr de 24 de 

burse lunare studenților cu rezultate remarcabile în 

domeniul silviculturii și ingineriei lemnului. Fiecare bursă 

are o valoare totală de 8.000 de lei pentru întregul an 

universitar. 

Câștigătorii burselor au fost desemnați de către o comisie 

alcătuită din profesori la fiecare facultate, în urma unui 

concurs ce a cuprins o probă teoretică și una practică, 

organizate de către universitățile partenere. Astfel, 

sâmbătă, 28 octombrie, au fost desemnați cei 6 câștigători 



de la Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității 

,,Ştefan cel Mare” din Suceava. Aceștia sunt: Andronache 

Eduard-Titi și Barbă Cosmin – Marian din anul III, Leșan 

Ilarie și Știrbu Marian Ionuț din anul IV și Corjin Mihai 

Alexandru și Dănilă Alin Andrei de la programul de 

Master anul I. 

Despre inițiativa burselor private și impactul acestora în 

pregărirea și în cariera studenților, președintele comisiei 

de organizare, conf. dr. ing. Marian Drăgoi a menționat: 

,,A fost o foarte bună oportunitate de a-i motiva pe 

studenți să învețe cu mai mult simț de răspundere. 

Disciplinele la care au fost testați constituie fundamentul 

culturii profesionale a oricărui silvicultor și sperăm ca pe 

viitor absolvenții noștri, bursieri sau nebursieri 

Holzindustrie Schweighofer, să dea dovadă de mai mult 

profesionalism, ce nu poate fi dobândit decât prin 

practică.” 
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Concert al trupei Fără 

Zahăr, la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava 
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Evenimente 

 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava organizează, miercuri, pe 1 

noiembrie a.c., de la ora 19.00, un concert acustic al trupei 

Fără Zahăr. 

http://www.newsbucovina.ro/


 (29.10.2017) 

 

Evenimentul va avea loc în Auditoriumul „Joseph 

Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 

prețul unui bilet fiind de 20 lei pentru publicul larg și de 

10 lei pentru elevi, studenți și pensionari. Biletele se pot 

achiziționa de la sediul Casei de Cultură a Studenților sau 

online de pe ccs-sv.ro; biletesuceava.ro. Informații și 

rezervări la numărul de telefon 0752 092 606. 

„Fără Zahăr” este o trupă de muzică și umor care 

abordează mai multe genuri muzicale (hip hop, folk, rock, 

latino) pe versuri comice, de satiră socială, cu teme 

inspirate din viața satului. Soliștii, Bobi Dumitraș și Bobo 

Burlăceanu, parodiază mediul rural în contextul 

tendințelor vremii, trasate de posturile de televiziune: 

mondenități, telenovele etc. 
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Evenimente 

 

Expoziţia „Metafore autumnale” semnată de artistul 

plastic sucevean Cătălin Alexandru Chifan va fi vernisată 

marţi, la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 

evenimentul incluzând şi un recital de poezie susţinut de 

studenţi ai Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării. 

Potrivit unui comunicat de presă al USV, Biblioteca 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat 

cu Direcția Județeană pentru Cultură Suceava și 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, 

organizează marți, 31 octombrie 2017, ora 17:00, 

vernisajul Expoziției intitulată „Metafore autumnale”, a 

artistului plastic prof. dr. Cătălin Alexandru Chifan. 

http://www.newsbucovina.ro/


Evenimentul va include și un recital de poezie realizat de 

un grup de studenți ai Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării, coordonat de lector dr. Corina Iftimia. 

Expoziția va fi prezentată de conf. univ. dr. Aurel Buzincu 

şi de criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc şi de bibliotecar 

Liliana Cobzaru. 
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Naționala de handbal masculin a României a pierdut 

ambele partide disputate cu Portugalia în stagiul de 

pregătire de pe terenul echipei lusitane. Dacă în primul joc 

românii au cedat cu 24-29, în cel de-al doilea au fost 

învinși cu scorul de 27-22 (14-10), la Moimenta Da Beira. 

În a doua partidă, pentru echipa României, antrenată de 

spaniolul Xavier Pascual Fuertes, au marcat Alex 

Csepreghi și Demis Grigoraș, câte 4 goluri, Valentin 

Ghionea 3, Javier Humet 3, Radu Lazăr 2, Vencel Csog 2, 

Robert Militaru 2, Chike Onyejekwe 1, Gabriel Bujor 1. 

Pentru lusitani au înscris Pedro Portela 6 goluri, Gilberto 

Duarte 6, Fabio Magalhaes 5, Diogo Branquinho 2, Rui 

Silva 2, Tiago Rocha 2, Alexis Borges 2, Fabio Antunes 1, 

Carlos Martins 1. 

Tricolorii se pregătesc pentru preliminariile 

Campionatului Mondial din 2019, urmând să joace în 

ianuarie în grupă cu Ucraina, Italia și Insulele Feroe, 

meciurile fiind programate la Bolzano (Italia). 

La această acțiune a selecționatei României au fost 



prezenți și doi dintre cei mai buni handbalişti ai 

Universităţii Suceava, Gabriel Burlacu şi Bogdan Baican. 

Cei doi stâlpi ai apărării sucevene, dar şi doi dintre cei mai 

buni marcatori ai echipei, au mai avut contact cu loturile 

naţionale de juniori sau tineret, dar niciodată n-au fost 

convocaţi la seniori. 

Gabriel Burlacu putea să rateze această convocare, după 

ce a făcut o entorsă urâtă în meciul de la Timişoara. Din 

fericire a avut timp să-şi revină cât de cât şi să ajungă la 

naţională. Bogdan Baican şi un alt universitar, Adi 

Târzioru, se pare că erau programaţi pentru stagiul 

următor al naţionalei, dar Baican a prins Portugalia pe 

ultima sută de metri, după ce pivotul Mocanu s-a 

accidentat. 
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Știri 

Suceava 

 

Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în 

parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Suceava 

și Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, 

organizează marți, 31 octombrie, ora 17:00, vernisajul 

Expoziției intitulată „Metafore autumnale”, a artistului 

plastic prof. dr. Cătălin Alexandru Chifan. 

http://www.svnews.ro/
http://www.vivafm.ro/


Evenimentul va include și un recital de poezie realizat de 

un grup de studenți ai Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării, coordonat de lector dr. Corina Iftimia. 

Expoziția va fi prezentată de conf. univ. dr. Aurel 

Buzincu, Delia Ioana Leizeriuc, critic de artă, și 

bibliotecar Liliana Cobzaru. 

 

 


