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Aseară, în a doua etapă din play-out-ul Ligii Naționale, 

echipa de handbal a Universității Suceava a reușit să se 

impună dramatic pe terenul celor de la CSM Focșani 2007 

și să acumuleze trei puncte importante în lupta pentru 

menținerea în primul eșalon. Gazdele au început ceva mai 

bine acest meci, dar universitarii au egalat la mijlocul 

reprizei și mai apoi s-au distanțat la două goluri. Cu cinci 

minute înaingte de pauză, Suceava a avut o dublă eliminare, 

dar au gestionat bine inferioritatea, iar la pauză Focșaniul 

conducea la un gol diferență, scor 11 – 10. Repriza a doua a 

fost la fel de strânsă, cu ambele echipe aflate la conducere. 

Universitatea a avut două ratări, iar gazdele au egalat și s-au 

dus pentru prima dată la trei goluri, scor 22 – 19 în minutul 

48, avantaj pe care l-au păstrat până în minutul 55. Din 

fericire, sucevenii au revenit și au gestionat foarte bine 

finalul, cu o apărare, iar în minutul 58 au reușit egalarea 

după 3 reușite consecutive, 25 – 25. La acest scor, fostul 

universitar Mădălin Țuțu a avut o ratare, iar portarul Iulian 

Andrei a apărat un 7 metri, iar cu 10 secunde înainte de final 

Sipka a reușit golul victoriei, Focșaniul având un ultim atac 

la care sucevenii s-au apărat bine, gazdele fiind nevoite să 

arunce dintr-un unchi închis, scor final 26 – 25.    
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Roboţii studenţilor Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV) au ieşit învingători din cadrul celei de-a VIII-a ediţii 

a competiţiei studenteşti internaţionale „Robotics 

Championship”, desfăşurată la Universitatea din Oradea, în 

perioada 14 - 15 aprilie. 

Universitatea suceveană a participat cu cinci echipe de 

studenţi, de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Știinţa 

Calculatoarelor, ai căror mentori au fostşef lucrări dr. ing. 

Adrian Ioan Petrariu şi şef lucrări dr. ing. Remus Cătălin 

Prodan.   

La proba MiniSumo, dintr-un total de 14 echipe, echipa 

ElectroRacers 2 (Liviu Popovici, Alexandru Bilius) s-a 

clasat pe primul loc, iar ElectroRacers 1 (Alexandru Bilius, 

Ionuţ Petru Șandru, Maria Mădalina Mitricioaei) s-a 

poziţionat pe locul al doilea. 

LaProba Line Follower Enhanced, Universitatea din 

Suceava s-a clasat tot pe locul I şi II, prin ElectroRacers 1 

(Alexandru Bilius, Ionuţ Petru Șandru, Maria Mădălina 

Mitricioaei), respectiv ElectroRacers 2 (Liviu Popovici, 

Alexandru Bilius). Șapte echipe au concurat la această 

secţiune. 

La Proba Line Follower Drag Race, dintr-un total de 10 

echipe, Universitatea şi-a adjudecat locul II, respectiv locul 

III, prin echipele InelX (David Gherasim, Alexandru 

Maciuc, Radu Scutelnicu), respectiv ElectroRacers 1 

(Alexandru Bilius, Ionuţ Petru Șandru, Maria Mădălina 

Mitricioaei). 

 „Robotics Championship” este organizat anual de către 



studenţi, elevi şi profesori pasionaţi de robotică. 

Timp de două zile fiecare echipă participantă a concurat cu 

roboţii contruiţi şi programaţi de ei. Astfel de evenimente au 

ca rezultat dezvoltarea studenţilor şi elevilor, oferindu-le un 

avantaj semnificativ faţă de metodele convenţionale de 

învăţare. 

Iniţiativa acestui concurs a pornit şi încă este susţinută de 

către studenţii şi profesorii Facultăţii de Inginerie 

Managerială şi Tehnologică, de la Oradea/ catedra de 

Mecatronică şi Robotică. 

Prin organizarea acestui concurs, organizatorii vor să 

deschidă colaborări internaţionale între studenţi şi companii, 

în vederea asigurării dezvoltării noii generaţii de ingineri, 

programatori şi proiectanţi. 

„Felicitări studenţilor pentru implicare, chiar şi în zilele de 

vacanţă, precum şi pentru rezultatele obţinute”, au transmis 

reprezentanţii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Știinţa 

Calculatoarelor, de la USV. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) anunţă că 

urmează să instaleze aparate cu ultrasunete împotriva 

câinilor pentru două dintre intrările în campus, toate 

posturile de pază fiind deja dotate cu aparate portabile de 

acest gen. 

Reprezentanţii instituţiei arată că, dacă rezultatele sunt 

pozitive, vor fi achiziţionate și instalate aparate similare și 

la celelalte două intrări din campus. 



Anunţul a fost făcut de rectorul interimar al USV, prof. 

univ. dr. ing. Mihai Dimian, prin intermediul paginii sale de 

Facebook, acesta completând că Universitatea nu are încă o 

soluţie pentru spaţiile libere, însă va sprijini în continuare 

primăria și serviciul de ecarisaj pentru a rezolva problema și 

în zonele limitrofe campusului, ce nu se află în administraţia 

Universităţii. 

„Vă rog să anunţaţi posturile de pază cele mai apropiate 

când vedeţi un câine fără stăpân și vom acţiona pentru 

alungarea sau, prin colaborare cu serviciul de ecarisaj, 

pentru mutarea lui în adăpostul special amenajat. Am rugat 

în trecut posesorii de câini să nu mai treacă prin zona 

interioară a campusului; acum îi sfătuiesc să nu mai treacă 

pentru a evita eventuale reacţii negative ale animalelor 

dragi. Rămâne zona parcului universităţii ce poate fi 

folosită”, a spus Dimian. 

Chiar dacă interesul instituţiei este să elibereze zona 

campusului de câinii fără stăpân, rectorul interimar 

încurajează iubitorii de animale să se implice în salvarea și 

adoptarea acestora din adăposturile special amenajate, să 

doneze alimente sau să direcţioneze 2% din impozitul pe 

venit asociaţiilor preocupate de îmbunătăţirea condiţiilor 

animalelor din adăposturi. 
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Ansamblul studenţesc „Arcanul USV” al Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava (USV) împlineşte 55 de ani, 
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evenimentul fiind marcat printr-un concert aniversar, 

găzduit de Casa de Cultură a Sindicatelor, joi, 26 aprilie, de 

la ora 18.00. 

Programul artistic va fi asigurat de: Ansamblul Artistic 

„Doina Timișului” al Casei de Cultură a Studenţilor din 

Timișoara (coregraf - Marius Ursu, dirijor - Dorian Sicoe), 

Ansamblul Folcloric „Mugurelul” al Universităţii de Știinţe 

Agricole și Medicină Veterinară Iași (coregraf - dr. Cătălin 

Iliţanu), Ansamblul „Arcanul USV” (coregraf - Ioan Ilie 

Nemţoi, dirijor - prof. Trifan Leancă, coordonator artistic - 

Călin Brăteanu, coordonator general - dr. ing. Sorin 

Pohoaţă). 

Ansamblul Artistic Studenţesc „Arcanul” al USV are o 

istorie care se confundă cu cea a Universităţii. La două luni 

de la înfiinţarea Institutului Pedagogic de 3 ani, la finele 

lunii noiembrie 1963, maestrul coregraf Gheorghe Văduva, 

sub imboldul rectorului Constantin Ciopraga, pune la punct 

o formaţie de jocuri populare, la care se adaugă în 1964, cu 

statut de colaborator, un mic taraf tradiţional şi doi solişti. 

„Ansamblul Studenţesc «Arcanul USV» este la moment 

aniversar... 55 de ani de la înfiinţare... Noiembrie 1963. 

Rectorul de atunci, Constantin Ciopraga, a propus 

coregrafului Gigi Văduva înfiinţarea unei formaţii de jocuri 

populare, completată apoi cu soliști vocali și instrumentiști. 

Fiindcă la toamnă suntem prinși cu prezenţa la câteva turnee 

importante, marcăm momentul în această primăvară. Vă 

așteptăm cu drag la sărbătoarea noastră!”, a declarat dr. ing. 

Sorin Pohoaţă. 



Preţul unui bilet este de 15 lei. Biletele pot fi achiziţionate și 

online, la ccs-sv.ro sau biletesuceava.ro. Informaţii la 

0752092606. 

Evenimentul este sprijinit de Primăria și Consiliul Local 

Suceava, Consiliul Judeţean, Casa de Cultură a Studenţilor 

Suceava. 

 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

 

„Student pentru o zi” a 

continuat la finele 

săptămânii trecute 

pentru încă 86 de elevi 

de-a XII-a 

 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

 

Pg.10 

 

Ediţia a XI-a a Concursului pentru elevi „Student pentru o 

zi”, organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV), a continuat sâmbătă, 21 aprilie, cu cea de-a 

doua etapă. 

Evenimentul a reunit 86 de elevi din clasele a XII-a din 

judeţele Neamţ, Botoșani și Suceava, care au susţinut 

probele de concurs la disciplinele Economie, Electrotehnică, 

Energetică şi Electromecanică, Proiectare asistată de 

calculator în AutoCAD, Controlul și expertiza produselor 

alimentare, Ingineria produselor alimentare, Gastronomie, 

Ecologie și Protecţia Mediului. 

„Studenţii pentru o zi” ai USV au fost însoţiţi într-un tur 

complet de campus, în care au vizitat laboratoarele de 

specialitate, redacţia Radio USV, Centrul de Nataţie și 

Kinetoterapie, Biblioteca USV sau Observatorul 

Astronomic. Turul a fost urmat de un prânz la Restaurantul 

USV și de un spectacol oferit de Casa de Cultură a 

Studenţilor - concertul susţinut de Andrei Cicioc și invitaţii 

săi. 

Câștigătorii acestei etape sunt: Economie: Premiul I - 



Andreea Caciur și Monica Teodora Bujdei, Premiul II - 

Alexandrina Bordieru și Irina Denisa Simion, Premiul III - 

Giulia Tersigni și Alexandra Vrăjitoru, Menţiune - Sarah 

Naomi Pricopie, Roxana Mihaela Lucanu, Georgiana Pavăl, 

Mădălina Andreea Pintilii, Ionela Mironeasa; 

Electrotehnică, Energetică şi Electromecanică: Premiul I - 

David Miron și Ana Elena Camilar, Premiul II - Alfred 

Daniel Ţarcă și Iulian Daniel Tamaș, Premiul III - Maria 

Cristina Stasi și Gabriel Rusînac; Proiectare asistată de 

calculator în AutoCAD: Premiul I - Andrei Alexandru  

Mirlescu și Alin Constantin Apetri, Premiul II - Iulian 

Sînzian  Plioţ și Ovidiu Samuel Bilauca, Premiul III - 

Ciprian Damian și Andrei Galăţan; Controlul și expertiza 

produselor alimentare și Ecologie și Protecţia Mediului: 

Premiul I - Larisa Diana Serediuc, Premiul II - Bianca 

Ionela Herciu și Diana Georgiana Răilianu, Premiul III - 

Georgiana Cătălina Asaftei și Gabriela Elena Boboc; 

Ingineria produselor alimentare și Gastronomie: Premiul I - 

Sabina Dumitriţa Dobrincu, Premiul II - Roxana Moisencu, 

Andreea Magdalena Turtureanu și Ana Șpac, Premiul III - 

Elena Mădălina Pintilescu și Paraschiva Candrea. 

Menţionăm că toţi elevii au primit diplome de participare, 

iar elevii clasaţi pe podium au plecat acasă cu premii. 

Premianţii locului I, la fiecare disciplină de concurs, au 

primit câte un Certificat de agrementare din partea USV, 

care oferă deţinătorilor posibilitatea de a fi studenţi ai 

universităţii, beneficiind de scutirea de plată a taxelor de 

înscriere și înmatriculare la USV. 

Pe 12 mai va avea loc ultima etapă a concursului, cea 



adresată elevilor din clasele a XI-a, la disciplinele 

Electrotehnică, Energetică şi Electromecanică, Fizică 

distractivă, Ingineria produselor alimentare, Controlul și 

expertiza produselor alimentare, Ingineria produselor 

alimentare, Gastronomie, Ecologie și Protecţia Mediului, 

Istorie, Geografie, Filosofie și Psihologie, Limba Franceză. 

Propunerile de proiecte pot fi trimise până vineri, 4 mai 

2018. 
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Educație 

 

Pe 21 aprilie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

găzduit etapa a II-a a celei de-a XI-a ediții a Concursului 

pentru elevi „Student pentru 1 zi”. Competiția a reunit 86 de 

elevi de clasa a XII-a din Botoșani, Neamț și Suceava. 

Ei au susținut probele de concurs la disciplinele Economie, 

Electrotehnică, Energetică şi Electromecanică, Proiectare 

asistată de calculator în AutoCAD, Controlul și expertiza 

produselor alimentare, Ingineria produselor alimentare, 

Gastronomie, Ecologie și Protecția Mediului. Toți elevii au 

primit diplome de participare, iar cei clasați pe podium au 

fost răsplătiți cu premii. Premianții locului I, la fiecare 

disciplină de concurs, au primit cîte un Certificat de 

agrementare din partea USV. 

Certificatul le oferă deținătorilor posibilitatea de a fi 



studenți ai universității sucevene, beneficiind de scutirea de 

plată a taxelor de înscriere și înmatriculare. Pe 12 mai va 

avea loc ultima etapă a concursului „Student pentru o zi”, 

cea adresată elevilor din clasa a XI-a. 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

 

 

USV a câştigat Marele 

premiu al juriului la 

expoziţia de inventică 

„Cadet Inova”, de la 

Sibiu 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.11 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a 

obţinut Marele premiu al juriului în cadrul celei de-a IIII-a 

ediţii a Expoziţiei internaţionale studenţeşti dedicată 

inovării şi cercetării ştiinţifice "Cadet Inova 2018", din 

perioada 19-21 aprilie, de la Academia Forţelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu. 

Cupa „Cadet Inova 2018” a fost oferită proiectului „Sistem 

de monitorizare a stărilor emoţionale”. 

Universitatea suceveană a participat la expoziţie cu patru 

invenţii ale studenţilor doctoranzi, coordonaţi de cadre 

didactice ale Facultăţii de Inginerie Electrică şi Știinţă 

Calculatoarelor. Medalie de aur a primit proiectul „Metodă 

şi instalaţie de control şi manipulare a laptelui”, iar cu 

Diplomă de excelenţă şi medalie de aur din partea 

Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie a Republicii 

Moldova a fost recompensat „Sistem de monitorizare a 

stărilor emoţionale”. 

 Diplomă de excelenţă şi medalie de aur din partea 

Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie a Republicii 

Moldova a mai primit proiectul „Micropompă 



electromecanică de vacuum şi presiune”. 

  La rândul său, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a 

acordat universităţii sucevene Premiul special în semn de 

onoare, recunoaştere şi apreciere a creativităţii ştiinţifice şi 

originalităţii pentru întreaga activitate inventivă. 

 Expoziţia internaţională „Cadet Inova 2018” a fost 

organizată de Forumul Inventatorilor Români şi Oficiul de 

Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM). În cadrul 

evenimentului au fost expuse 83 de lucrări ale studenţilor 

din România şi Republica Moldova. 

Salonul „Cadet Inova” comemorează, la fiecare ediţie, o 

personalitate a inventicii româneşti. Astfel, în 2017 a fost 

comemorată academician Ana Aslan, iar în 2018 profesorul 

şi inventatorul sucevean Dorel Cernomazu, prilej cu care 

delegaţia USV a prezentat în plen un material dedicat vieţii 

şi operei inventatorului, dar şi activităţilor în domeniul 

creativităţii tehnice din universitatea noastră. 

 Menţionăm faptul că delegaţia USV a fost formată din şef 

lucrări dr. ing. Elena Olariu (conducătorul delegaţiei), dr. 

ing. Mihaela Poienar, drd. ing. Dumitru Cernuşcă şi prof. 

univ. dr. ing. Laurenţiu Dan Milici (membru al juriului). 
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Roboţii studenţilor Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV) au ieşit învingători din cadrul celei de-a VIII-a ediţii 

a competiţiei studenteşti internaţionale „Robotics 

Championship”, desfăşurată la Universitatea din Oradea, în 

perioada 14 - 15 aprilie. 

Universitatea suceveană a participat cu cinci echipe de 

studenţi, de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Știinţa 

Calculatoarelor, ai căror mentori au fostşef lucrări dr. ing. 

Adrian Ioan Petrariu şi şef lucrări dr. ing. Remus Cătălin 

Prodan.   

La proba MiniSumo, dintr-un total de 14 echipe, echipa 

ElectroRacers 2 (Liviu Popovici, Alexandru Bilius) s-a 

clasat pe primul loc, iar ElectroRacers 1 (Alexandru Bilius, 

Ionuţ Petru Șandru, Maria Mădalina Mitricioaei) s-a 

poziţionat pe locul al doilea. 

LaProba Line Follower Enhanced, Universitatea din 

Suceava s-a clasat tot pe locul I şi II, prin ElectroRacers 1 

(Alexandru Bilius, Ionuţ Petru Șandru, Maria Mădălina 

Mitricioaei), respectiv ElectroRacers 2 (Liviu Popovici, 

Alexandru Bilius). Șapte echipe au concurat la această 



secţiune. 

La Proba Line Follower Drag Race, dintr-un total de 10 

echipe, Universitatea şi-a adjudecat locul II, respectiv locul 

III, prin echipele InelX (David Gherasim, Alexandru 

Maciuc, Radu Scutelnicu), respectiv ElectroRacers 1 

(Alexandru Bilius, Ionuţ Petru Șandru, Maria Mădălina 

Mitricioaei). 

 „Robotics Championship” este organizat anual de către 

studenţi, elevi şi profesori pasionaţi de robotică. 

Timp de două zile fiecare echipă participantă a concurat cu 

roboţii contruiţi şi programaţi de ei. Astfel de evenimente au 

ca rezultat dezvoltarea studenţilor şi elevilor, oferindu-le un 

avantaj semnificativ faţă de metodele convenţionale de 

învăţare. 

Iniţiativa acestui concurs a pornit şi încă este susţinută de 

către studenţii şi profesorii Facultăţii de Inginerie 

Managerială şi Tehnologică, de la Oradea/ catedra de 

Mecatronică şi Robotică. 

Prin organizarea acestui concurs, organizatorii vor să 

deschidă colaborări internaţionale între studenţi şi companii, 

în vederea asigurării dezvoltării noii generaţii de ingineri, 

programatori şi proiectanţi. 

„Felicitări studenţilor pentru implicare, chiar şi în zilele de 

vacanţă, precum şi pentru rezultatele obţinute”, au transmis 

reprezentanţii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Știinţa 

Calculatoarelor, de la USV. 
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Evenimente 

 

Universitatea „Ştefan cel Mare” – Biblioteca USV, în 

parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava şi Consiliul 

Local Suceava organizează în zilele de 3 și 4 mai a.c. cea 

de-a V-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte Alma 

Mater Librorum, care va marca, printr-o serie de 

evenimente speciale, Centenarul Marii Uniri 1918-2018. 

Potrivit reprezentanților USV, peste 25 de edituri şi case 

editoriale de prestigiu din România, Republica Moldova şi 

Ucraina şi-au anunţat participarea cu standuri de carte, 

lansări şi prezentări de carte, întâlniri cu autori, dialoguri cu 

studenţii şi profesorii suceveni, la toate acestea publicul larg 

din Suceava fiind invitat permanent. 

Anul acesta, Editura Tritonic din Bucureşti va fi Invitatul de 

Onoare al Salonului Internaţional de carte Alma Mater 

Librorum. 

Printre editurile prezente la Suceava la începutul lunii mai 

se află Editura Academiei Române, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de 

Studii Mihai Eminescu, Editura Junimea din Iaşi, Editura 

Curtea Veche Bucureşti, Editura Cygnus Suceava, Editura 

Niculescu Bucureşti, edituri universitare din Iaşi, Cernăuţi, 

Chişinău, Bucureşti, Suceava, Case editoriale din Iaşi, 

Suceava, edituri cu carte religioasă ş. a. 

„Printre momentele de forţă ale Salonului Internaţional de 

Carte Alma Mater Librorum amintim: lansările de carte în 



prezenţa oaspeţilor speciali, Profesorul universitar dr. 

Andrei Marga şi scriitorul-jurnalist Stelian Tănase, 

organizarea standului Cărţile Voroneţului, prezentarea 

Editurii Didactice şi Pedagogice, Concertul extraordinar de 

pian şi violoncel (Edit Arva la pian şi Emerich Ghercă la 

violoncel) la Auditorium-ul „Joseph Smith” (joi, 3 mai, ora 

18:00), precum şi spectacolul de teatru Trei surori, de Anton 

Pavlovici Cehov, de la Teatrul Municipal „Matei Vişniec”, 

partener în organizarea Salonului Internaţional de Carte de 

la USV (pe 3 mai, ora 19:00)”, au anunțat organizatorii. 

Sursa citată a precizat că întâlnirile cu cititorii propuse de 

către scriitorul – jurnalist Stelian Tănase, 100 de ani de la 

Marea Unire, şi de Profesorul Andrei Marga, Reafirmarea 

identităţilor în Europa, vor avea loc în cursul zilei de 3 mai, 

la Universitate, la ora 12:00 şi la ora 15:30. 

De asemenea, vineri, 4 mai, la ora 11:00, în Sala Mare a 

Primăriei Municipiului Suceava, va avea loc Şedinţa festivă 

cu participarea Editurii Nicodim Caligraful – Mănăstirea 

Putna, a Profesorului univ. dr. Mihai Iacobescu, cu volumul 

Scrisori din Bucovina, şi a Profesorului Andrei Marga, cu 

volumele Ordinea viitoare a lumii – Editura Niculescu, 2017 

şi Raţiune şi voinţa de raţiune – Editura Academiei 

Române, 2017. 
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Evenimente 

 

Ansamblul Studențesc Arcanul USV al Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava sărbătoreşte 55 de ani de la înfiinţare 

printr-un spectacol care va avea loc joi, 26 aprilie a.c., de la 

ora 18.00, pe scena Casei de Cultură din Suceava. 

Potrivit organizatorilor, vor urca pe scenă: Ansamblul 

Folcloric „Doina Timișului” al Casei de Cultură a 

Studenților din Timișoara (coregraf – Marius Ursu, dirijor – 

Dorian Sicoe); Ansamblul Folcloric „Mugurelul” al 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași 

(coregraf – dr. Cătălin Ilițanu); Ansamblul Studențesc 

Arcanul USV (coregraf – Ioan Ilie Nemțoi, dirijor – prof. 

Trifan Leancă, coord. artistic –  Călin Brăteanu, coord. 

general – dr. ing. Sorin Pohoață). 

„Ansamblul Studențesc ARCANUL USV al Universității 

Ștefan cel Mare din Suceava este la moment aniversar… 55 

de ani de la înființare… noiembrie 1963, Rectorul de atunci 

Constantin Ciopraga, a propus coregrafului Gigi Vaduva 



înființarea unei formații de jocuri populare, completată apoi 

cu soliști vocali și instrumentiști. Fiindcă la toamnă suntem 

prinși cu prezența la câteva turnee importante, marcăm 

momentul în această primăvară. Vă așteptăm cu drag la 

sărbătoarea noastră!”, au transmis organizatorii 

spectacolului. 

Prețul unui bilet este de 15 lei. Biletele se pot achiziționa și 

on-line de pe ccs-sv.ro; biletesuceava.ro. 

 

 

C.A. 

 

 

 

Arcanul 55, spectacol 

aniversar la Casa de 

Cultură 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Local 

 

IDEM 

 

Cristi 

Ochrim 

 

 

 

Ansamblul Studențesc 

Arcanul USV 

sărbătorește 55 de ani de 

la înființare, printr-un 

spectacol la Casa de 

Cultură din Suceava 

 

 

 

www.vivafm.ro 

 

 

Știri Suceava 

 

IDEM 

 

 

M.T. 

 

 

 

Workshop-ul 

„Marketing și vânzări… 

în servicii”, la USV 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

Evenimente 

 

Centrul de Marketing din cadrul Universității „Ştefan cel 

Mare” Suceava organizează miercuri, 25 aprilie a.c., de la 

ora 16.00, în Aula din Corpul A al USV, workshop-ul 

„Marketing și vânzări… în servicii”. 



 Potrivit organizatorilor, invitați la cea de-a patra ediție a 

workshop-ului sunt: Anca Capverde – AJOFM Suceava, 

Teodora Gîlcă – Radio AS, Magda Grădinariu – Acces 

Travel, Roxana Medvighi – Banca Transilvania, Bogdan 

Horodincă – Toastmasters, Marius – Bogdan Pîslariu – La 

Fierărie.  
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Universități 

 

În perioada 27-29 aprilie 2018, Asociaţia LUMEN şi 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare“ din Suceava, în parteneriat 

cu Asociaţia Ştiinţifică de Drept şi Administraţie Publică 

Suceava şi Universitatea „Yuriy Fedkovych“ din Cernăuţi, 

organizează Conferinţa Internaţională Ştiinţifică LUMEN 

Rethinking Social Action. Core Values in Practice – 

RSACVP2018. 

În cadrul conferinţei s-au înscris 266 de participanţi din 

România, Republica Moldova, Cehia, Rusia, Albania, SUA, 

Franţa, Turcia, Italia, Lituania, Slovacia şi Spania, care vor 

prezenta un număr de 172 de lucrări, în domenii precum: 

sociologie, asistenţă socială, ştiinţele comunicării, filosofie, 

istorie, filologie, sănătate publică, ştiinţe economice, ştiinţe 

politice, educaţie, studii religioase. În cadrul Conferinţei 



LUMEN RSACVP2018, care va include şi o expoziţie de 

postere, se vor desfăşura 8 activităţi de tip workshop, mese 

rotunde sau lansări de carte. 

A zecea ediție a Conferinței științifice internaționale 

LUMEN este un eveniment transdisciplinar, al cărui 

obiectiv general este promovarea excelenței științifice, 

încurajând cercetarea originală. Astfel,  LUMEN RSACVP 

2018 se concentrează asupra interferenței dintre noile 

abordări teoretice și practica socială și educațională, ținând 

seama de necesitatea unei redistribuiri etice a acțiunii 

sociale. 

Conferinţa se desfăşoară în asociere cu cea de a 3-a ediţie a 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Ethical and Social 

Dimensions on Public Administration and Law, organizată 

de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a 

Universităţii „Ştefan cel Mare“ din Suceava, în parteneriat 

cu Asociaţia Ştiinţifică de Drept şi Administraţie Publică 

Suceava, Universitatea „Yuriy Fedkovych“ din Cernăuţi, 

Ucraina, şi Asociaţia LUMEN din Iaşi. 

 

 


