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serafimilor” va fi proiectat 

la USV 

 

 

 

 

Crai Nou 

 

 

 

Pg.6 

 

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

Daniel Sandu, lansat pe marile ecrane din România în 

această toamnă, va fi proiectat la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava. 

Filmul va rula miercuri, 8 noiembrie, de la ora 19:00, în 

Auditoriumul USV „Joseph Schmidt”. 

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

principale pe Ștefan Iancu și Vlad Ivanov, distribuția fiind 

completată de Ali Amir, Alfred Wegeman, Ștefan Mihai, 

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

Popescu, Radu Botar. 
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Pg.3 

 

Prima ediţie a Salonului Internaţional de Inventică şi 

Educaţie Creativă pentru Tineret, ICE-USV (Innovation 

and Creative Education), se deschide joi la Universitatea 

”Ştefan cel Mare” Suceava (USV), informează un 

comunicat remis AGERPRES miercuri de Biroul de presă 

al instituţiei academice. 

Sursa citată precizează că în cadrul manifestării ştiinţifice 



vor fi expuse 33 de lucrări din România, Republica 

Moldova, Malaezia, Maroc, Indonezia, China, India, 

USA, Franţa, Rusia şi Bulgaria. Expoziţia internaţională 

de invenţii va fi organizată vineri dimineaţă în holul 

corpului E al universităţii sucevene. 

Totodată, vineri, începând cu ora 15,00, se vor desfăşura o 

serie de workshopuri şi prezentări pe tema creativităţii: 

”Creativitate şi inteligenţă emoţională” – moderatori: 

conf. dr. Adina Colomeischi şi lect. dr. Liliana Bujor; 

”Stimularea creativităţii” – moderatori: conf. dr. Doina 

Schipor şi conf. dr. ing. Ovidiu Schipor; ”10-InSTED (10 

minutes about Innovation in Science, Technology, 

Engineering and Design); ” Creativitatea în România 

încotro?”, dr. ing. Andrei Victor Sandu, preşedintele 

Forumului Inventatorilor Români; ”Armata prezentului – 

între (re)umanizare şi robotizare”, conf. dr. ing. Silviu 

Mihai Petrişor, Academia Forţelor Terestre Sibiu; 

”Elemente de proprietate intelectuală”, ş.l. dr. ing. Elena 

Daniela Olariu, Universitatea ‘Ştefan cel Mare’ din 

Suceava; ”Scurtă istorie a PLC-ului”, conf. dr. ing. Mihai 

Raţă, Universitatea ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava; 

”GRIT: un ingredient al succesului”, conf. dr. Adina 

Colomeischi, Universitatea ‘Ştefan cel Mare’ din 

Suceava; ”Gândurile inovatoare şi comunicarea lor”, lect. 

dr. Florin Domunco, Universitatea ‘Ştefan cel Mare’ din 

Suceava; ”Resurse creative liniştite – activarea ideilor prin 

relaxare”, conf. dr. Doina Schipor, Universitatea ‘Ştefan 

cel Mare’ din Suceava. 

Evenimentul ştiinţific se va încheia vineri seara cu 



festivitatea de premiere. 
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La Suceava are loc Salonul 

Internaţional de Inventică şi 

Educaţie Creativă pentru 

Tineret 

 

 

 

www.edumanager.ro 

 

 

 

Universități 

 

Prima ediţie a Salonului Internaţional de Inventică şi 

Educaţie Creativă pentru Tineret, ICE-USV (Innovation 

and Creative Education), se deschide joi la Universitatea 

”Ştefan cel Mare” Suceava (USV), informează un 

comunicat remis de Biroul de presă al instituţiei 

academice. 

Sursa citată precizează că în cadrul manifestării ştiinţifice 

vor fi expuse 33 de lucrări din România, Republica 

Moldova, Malaezia, Maroc, Indonezia, China, India, 

USA, Franţa, Rusia şi Bulgaria. Expoziţia internaţională 

de invenţii va fi organizată vineri dimineaţă în holul 

corpului E al universităţii sucevene. 

Totodată, vineri, începând cu ora 15,00, se vor desfăşura o 

serie de workshopuri şi prezentări pe tema creativităţii: 

”Creativitate şi inteligenţă emoţională” – moderatori: 

conf. dr. Adina Colomeischi şi lect. dr. Liliana Bujor; 

”Stimularea creativităţii” – moderatori: conf. dr. Doina 

Schipor şi conf. dr. ing. Ovidiu Schipor; ”10-InSTED (10 

minutes about Innovation in Science, Technology, 

Engineering and Design); ” Creativitatea în România 

încotro?”, dr. ing. Andrei Victor Sandu, preşedintele 

Forumului Inventatorilor Români; ”Armata prezentului – 

între (re)umanizare şi robotizare”, conf. dr. ing. Silviu 

Mihai Petrişor, Academia Forţelor Terestre Sibiu; 

http://www.edumanager.ro/


”Elemente de proprietate intelectuală”, ş.l. dr. ing. Elena 

Daniela Olariu, Universitatea “Ştefan cel Mare’ din 

Suceava; ”Scurtă istorie a PLC-ului”, conf. dr. ing. Mihai 

Raţă, Universitatea “Ştefan cel Mare’ din Suceava; 

”GRIT: un ingredient al succesului”, conf. dr. Adina 

Colomeischi, Universitatea “Ştefan cel Mare” din 

Suceava; ”Gândurile inovatoare şi comunicarea lor”, lect. 

dr. Florin Domunco, Universitatea “Ştefan cel Mare’ din 

Suceava; ”Resurse creative liniştite – activarea ideilor prin 

relaxare”, conf. dr. Doina Schipor, Universitatea “Ştefan 

cel Mare” din Suceava. 

Evenimentul ştiinţific se va încheia vineri seara cu 

festivitatea de premiere.  
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Suceava: Salonul 

Internaţional de Inventică şi 

Educaţie Creativă pentru 

Tineret, la prima ediţie 
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___________ 

 

 

 

La USV are loc prima ediție 

a Salonului Internațional de 

Inventică și Educație 

Creativă pentru Tineret 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

Evenimente 

 

La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava  are loc, în 

perioada 2 – 4 noiembrie a.c., prima ediție a Salonului 

Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru 

Tineret, ICE-USV (Innovation and Creative Education). 

Potrivit reprezentanților USV, vineri dimineață se va 

http://radioiasi.ro/stiri/regional/suceava-salonul-international-de-inventica-si-educatie-creativa-pentru-tineret-la-prima-editie/
http://radioiasi.ro/stiri/regional/suceava-salonul-international-de-inventica-si-educatie-creativa-pentru-tineret-la-prima-editie/
http://radioiasi.ro/stiri/regional/suceava-salonul-international-de-inventica-si-educatie-creativa-pentru-tineret-la-prima-editie/
http://radioiasi.ro/stiri/regional/suceava-salonul-international-de-inventica-si-educatie-creativa-pentru-tineret-la-prima-editie/
http://www.radioiasi.ro/
http://www.newsbucovina.ro/


 organiza o expoziție internațională de invenții în holul 

corpului E, unde vor fi expuse 33 de lucrări din țară și din 

Republica Moldova, Malaezia, Maroc, Indonezia, China, 

India, USA, Franța, Rusia și Bulgaria. 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

Salonul Internațional de 

Inventică și Educație 

Creativă pentru Tineret la 

USV 

 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

 

 

Social 

 

 

IDEM 

 

Cristi Ochrim 

 

 

Salonul Internațional de 

Inventică și Educație 

Creativă pentru Tineret la 

USV 
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Proiecția comediei 

romantice „Hoțul de inimi”, 

astăzi, la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava 

 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

Evenimente 

 

Centrul de Reușită Universitară din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava reia astăzi, 2 noiembrie, de 

la ora 18.00, serile dedicate filmului francofon. 

Astfel, potrivit reprezentaților Centrului de Reușită 

Universitară, în sala A302 va fi proiectată comedia 

romantică L’Arnacoeur – Hoțul de inimi, care reunește 

http://www.suceavalive.ro/
http://www.vivafm.ro/
http://www.newsbucovina.ro/


doi actori francezi îndrăgiți, Romain Duris și Vanessa 

Paradis. 

„Filmul (realizat în 2010 și regizat de Pascal Chaumeil) 

aduce în prim-plan un personaj inedit în persoana lui Alex 

– un spărgător de cupluri profesionist, care va avea o 

misiune dificilă de îndeplinit. Comedia a avut nu mai 

puțin de 5 nominalizări la premiile Cesar și a primit 

Trofeul filmului francez 2011, fiind un mare succes de 

public”, a arătat sursa citată. 

Odată cu reluarea acestei activități, responsabilii CRU vor 

prezenta studenților participanți noul lector de limba 

franceză al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, 

în anul universitar 2017-2018, ce va coordona diverse 

activități dedicate studenților francofoni din cadrul USV. 

Este vorba despre Margot Berthelin din Allonnes, Franța, 

licențiată a Universității din Nantes (specializarea Limbi 

străine aplicate – Engleză – Chineză) și specialistă în 

Didactica FLE. 

 


