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Cei mai mici dintre handbaliștii Clubului Sportiv 

Universitar din Suceava au reușit zilele trecute să se califice 

la turneul semifinal al Campionatului Național rezervat 

juniorilor IV. Tinerii jucători suceveni, pregătiți de 

antrenorul Florin Ciubotariu, au participat, la Botoșani, la 

faza pe zonă a competiției, unde au fost prezente nouă 

echipe ce au reprezentat zona Moldovei, Euroregiunea 1. În 

primul joc din grupă, sucevenii au început mai greu, au 

făcut destul de multe greșeli personale și asta i-a costat în 

economia jocului, adversarii de la LPS Vaslui câștigând cu 

scorul de 23 – 19, după 11 – 9 la pauză. În meciul doi, CSU 

Suceava a reușit și prima victorie din turneu, 35 – 22 cu 

LPS Piatra Neamț, după 18 – 11 la pauză, la capătul unui 

meci în care antrenorul Florin Ciubotariu a rulat tot lotul de 

jucători. În ultimul meci din grupă, sucevenii au reușit cea 

mai categorică victorie, 21 – 4, 11 – 1 la pauză cu CSȘ 

Bacău, o echipă cu jucători ce nu fac handbal de mult timp. 
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Pentru că priveşte de sus universităţile mici, inclusiv pe cea 

din Bucovina, dar şi fiindcă l-a atacat pe rectorul 

Universităţii „Ştefan cel Mare”, Valentin Popa, astăzi 

ministru al Educaţiei, rectorul interimar Mihai Dimian a 
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încercat să-l potolească pe rectorul Universităţii Bucureşti, 

Mircea Dumitru, arătîndu-i topul Shanghai. Dacă nu ar fi 

fost vorba despre un schimb de replici între doi universitari, 

aş fi început prin a scrie că i-a dat în gură ca la casa de 

cultură. Însă, nu pot să o fac pentru că este vorba despre 

înţepăturile dintre rectorul interimar al Universităţii „Ştefan 

cel Mare” Suceava, Mihai Dimian, şi rectorul Universităţii 

Bucureşti, Mircea Dumitru. Cel de-al doilea l-a înţepat pe 

rectorul universităţii sucevene, Valentin Popa, în prezent 

ministru al Educaţiei, în legătură cu repartizarea locurilor pe 

universităţi, iar primul l-a apărat pe colegul său şi a explicat 

raţiunile care au stat la baza împărţirii şi că decizia este una 

cît se poate de corectă. Mai mult, domnul Dimian a preluat 

un articol apărut în „Cotidianul” în care erau inserate 

declaraţii făcute de domnia sa în legătură cu scandalul iscat 

de domnul Dumitru şi l-a postat pe pagina personală de 

Facebook însoţit de  următorul text: „Îl rog pe domnul 

Rector Mircea Dumitru să-și ducă luptele cu Ministerul 

Educației, și nu cu Universitatea din Suceava, și să nu mai 

promoveze informații false în spațiul public. În momentul 

de față eu conduc această universitate și îi reamintesc că în 

timp ce dumnealui și-a obținut doctoratul la o universitate 

din SUA aflată pe locul 400 Shanghai, eu mi-am obținut 

doctoratul la o universitate din SUA aflată în top 50 

Shanghai, dacă dorește să ne comparăm în topurile 

internaționale”. Bun film „Shanghai” ăsta. Cu John Cusack, 

Ken Watanabe şi Franka Potente, printre alţii. Reiau. Nu 

despre filmul „Shanghai” e vorba, ci despre topul Shanghai. 

Ce e cu topul ăsta, dar şi alte lucruri am încercat să aflu de 

la Mihai Dimian, transmiţîndu-i cîteva întrebări pe adresa de 

e-mail. Răspunsurile le citiți mai jos. 



  

Reporter: Unde aţi obţinut dumneavoastră doctoratul şi unde 

l-a obţinut rectorul Universităţii Bucureşti, Mircea Dumitru? 

Mihai Dimian: Eu am obținut titlul de doctor în Statele 

Unite ale Americii la Universitatea Maryland, aflată pe 

locul 41 în topul mondial al universităților (Topul 

Shanghai), dacă facem o medie a pozițiilor ocupate anual în 

ultimii 10 ani. Domnul Rector al Universității București, 

Mircea Dumitru, a obținut titlul de doctor în Statele Unite 

ale Americii la Universitatea Tulane, care nu se află acum în 

top 500, dar a fost pînă în 2015, deci făcînd o medie a 

pozițiilor ocupate în ultimii 10 ani putem ajunge la locul 

400. 

R: Ce înseamnă clasificarea Shanghai? 

M.D.: Clasificarea academică a universităților lumii 

(Academic Ranking of World University – ARWU), 

cunoscută și ca Topul Shanghai, este cel mai influent top 

internațional al universităților, orientat cu precădere către 

activitatea de cercetare a universităților. 

R: Cam care este distanţa între locul 50 şi locul 400. E ca 

distanţa de la Suceava la Bucureşti sau ca cea de la Suceava 

la Shanghai? 

M.D.: Din punctul meu de vedere, oamenii trebuie apreciați 

pentru rezultatele muncii lor, indiferent de locul din care 

provin sau poziția universității, dar unii par amețiți de aerul 

de capitală. Altfel, se poate spune că avem o singură 



universitate din Germania în top 50 și 28 în top 400. 

R: Este vreo universitate românească în acest clasament? 

Dacă nu, de ce? 

M.D.: Nu este nici o universitate românească în top 500. 

Cea mai apropiată de top 500 este Universitatea Babeș-

Bolyai, considerată între 601 și 700. România a avut ca 

obiectiv strategic ca două universități să ajungă în top 500 

ARWU pînă în 2013, dar am eșuat lamentabil, ca țară, și 

iată că nici în 2018 nu avem vreo universitate acolo. 

Motivele sînt multiple: finanțarea insuficientă, management 

universitar deficitar, orgolii universitare, nepotisme 

academice, implicarea redusă, institutele de cercetare. Însă, 

subliniez faptul că aceste clasamente se fac în funcție de 

volumul total de rezultate, deci este incorect să compari 

rezultatele unei universități cu 1.500 de cadre didactice cu 

una de 300 de cadre didactice și să spui că prima este mai 

performantă doar pentru că volumul total este mai mare. 

Trebuie să analizezi și eficiența, adică producția per cadru 

didactic. 

R: Într-un top imaginar, pe ce loc este universitatea 

suceveană la nivel naţional? Din cîte universităţi? 

M.D.: Depinde de criteriile pe care le imaginăm pentru un 

astfel de top, însă, făcînd o medie între multele clasificări 

posibile, cred că ne aflăm între locurile 15 și 20 din 

aproximativ 100 de universități de stat și private (55 fiind 

instituții de stat). 

R: A avut de cîştigat, de pierdut sau nu s-a întîmplat nimic 



pentru universitatea suceveană cît timp domnul Dumitru a 

fost ministru al Educaţiei? 

M.D.: Aș putea spune că a fost un joc cu sumă nulă. 

R: În mediul academic încă mai persistă ideea că filologii şi 

filosofii sînt mai dotaţi din punct de vedere intelectual decît 

inginerii? 

M.D.: Nu cunosc un asemenea stereotip, dar inteligența are 

forme multiple și unii sînt mai dotați în ce privește 

inteligența lingvistică, alții sînt mai dotați în ce privește 

inteligența logico-matematică, dar poate că și unii și ceilalți, 

precum și școala, în general, ar trebui să acorde mai multă 

atenție dezvoltării inteligenței emoționale. 

În încheiere, în cadrul programului iniţiat de Consiliul 

Judeţean Suceava „Hai în Bucovina”, îi adresez lui Mircea 

Dumitru invitaţia de a vizita universitatea suceveană, pentru 

a vedea medalia de aur cîştigată recent de universitarii noştri 

la Salonul Internaţional de Inventică de la Geneva. Asta, ca 

să nu mai privească de sus universităţile mici. 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

 

160 de tabere gratuite la 

munte și la mare pentru 

studenți ai Universității 

„Ștefan cel Mare” 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.9 

 

Studenţii suceveni cu rezultate bune la învăţătură şi care s-

au implicat în cadrul unor manifestări culturale, artistice, 

ştiinţifice, sportive sau de voluntariat, organizate de 

Universitatea din Suceava, pot beneficia, în această vară, de 

tabere gratuite la munte sau la mare. 



Deși nu oferă condiţii de lux, taberele studenţeşti din 

vacanța de vară au o durată de cinci zile și includ cazare şi 

masă, suficient pentru studenţii puşi pe distracţie. 

Înscrierile pentru un loc în tabără se desfășoară până la data 

de 22 mai 2018, la secretariatele facultăților. 

Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, prorector al Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava (USV), a menționat că „numărul 

de locuri alocat în acest an Universității a crescut 

considerabil, de la 90 în 2017, la 160. Cele 160 de locuri au 

fost distribuite în funcție de numărul de studenți de la 

fiecare facultate. Îi așteptăm pe studenți să se înscrie, mai 

ales cazuri sociale”. 

Pentru a beneficia de un loc în tabără, studenții trebuie să 

învețe la învățământ cu frecvență, masterat sau licență, să 

fie integraliști și să aibă sub 35 de ani. 

În premieră vor putea beneficia de aceste locuri și studenții 

de la forma de învățământ „cu taxă”. În cazul studenților 

care sunt cazuri sociale, criteriul de student integralist nu se 

aplică. 

Cazarea studenților se face în unități de cazare clasificate cu 

cel puțin două stele sau trei margarete, iar masa se va servi 

pe bază de bonuri valorice de 40 de lei. 

Analiza cererilor depuse de studenți se realizează în 

perioada 5 - 8 iunie, între 25 și 29 iunie urmând să fie 

afișate rezultatele finale. Primele serii de studenți vor pleca 

în tabără la mijlocul lunii iulie, iar ultimele, la finele lui 



august. 

Taberele studențești sunt organizate de Ministerul 

Tineretului și Sportului. 

Metodologia completă, calendarul și cererea de înscriere pot 

fi consultate pe site-ul Universității. 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România 

- ANOSR-  este de părere că programul național „Tabere 

Studențești” reprezintă unul dintre mecanismele folosite 

pentru a stimula performanța în rândul studenților, dar și 

pentru creșterea incluziunii sociale a grupurilor 

dezavantajate în mediul universitar. 

„Locurile în tabără sunt acordate, anual, studenților care au 

cele mai bune rezultate academice sau rezultate deosebite în 

activități extracurriculare sau studenților care provin din 

medii socio-economice dezavantajate și care necesită 

măsuri suplimentare de susținere în vederea asigurării 

echității în învățământul superior”. ANOSR atrage totuși 

atenția asupra duratei prea scurte a unei serii de tabără, 

asupra prețurilor prea mari practicate de agenții economici 

care au asigurat masa în tabere, costul meselor depășind 

bugetul de 40 de lei/zi pentru 3 mese, şi asupra problemelor 

legate de igienă și condițiile de cazare. 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității din 

Suceava organizează joi, 3 mai, un concert extraordinar 

alături de Edit Arva – pian și Emerich Ghercă – violoncel. 

Spectacolul este găzduit de Auditoriumul „Joseph Schmidt”, 

din strada Universității, nr. 13, de la ora 18.00. 



  

 

Prețul unui bilet este de 10 lei, acestea putând fi 

achiziționate și online de pe ccs-sv.ro și biletesuceava.ro. 

Accesul studenților este gratuit pe bază de invitații, care se 

pot procura de la sediul Casei de Cultură a Studenților 

Suceava. 
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Cea de a V-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte 

„Alma Mater Librorum”, organizat anul acesta de către 

Universitatea „Ştefan cel Mare” – Biblioteca USV, în 

parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava şi Consiliul 

Local Suceava, va avea loc în zilele de 3-4 mai şi va marca, 

printr-o serie de evenimente speciale, Centenarul Marii 

Uniri 1918-2018. 

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). 

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, ora 12:00 şi ora 15:30. 

Vineri, 4 mai, ora 11:00, în Sala Mare a Primăriei 

Municipiului Suceava, va avea loc ședinţa 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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Timp de două zile, între 27 şi 29 aprilie, USV va fi gazda 

Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Ethical and Social 

Dimensions on Public Administration and Law”. 

În data de 27 aprilie 2018, începând cu ora 14:30, în sala 

Senatului Universităţii „Ștefan cel Mare“ din Suceava va 

avea loc workshop-ul „The Mentalities of Society in 

Transformation”, organizat de Universitatea Liberă 



Internaţională Moldova din Chişinău, în parteneriat cu 

Facultatea de Drept şi Stiinţe Administrative a Universităţii 

„Ștefan cel Mare“ din Suceava şi Asociaţia LUMEN din 

Iaşi. 

Tematica workshop-ului vizează valorile, percepţiile, 

atitudinile şi modul de gândire care influenţează schimbările 

petrecute în societatea contemporană. Manifestarea se va 

bucura de prezenţa unei delegaţii de la Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău şi 

Universitatea Liberă Internaţională Moldova din Chişinău, 

alături de reprezentanţi ai universităţii gazdă. Workshop-ul 

se desfăşoară ca eveniment asociat al „10th International 

Scientific Conference LUMEN – Rethinking Social Action. 

Core Values in Practice” şi al Conferinţei Stiinţifice 

Internaţionale „Ethical and Social Dimensions on Public 

Administration and Law”, ce vor avea loc la Universitatea 

„Ștefan cel Mare“ din Suceava, în perioada 27-29 aprilie 

2018. 

Lucrările zilei vor continua în Sala E213, unde, începând cu 

ora 16:30, va avea loc workshop-ul „Postmodern 

Challenges in Conjugality”, coordonat de lector univ.dr. 

Iulian Apostu, membru al Institutului de Sociologie al 

Academiei Române, şi organizat în colaborare cu Facultatea 

de Istorie-Geografie (specializarea Asistenţă Socială) din 

cadrul Universităţii „Ștefan cel Mare“ din Suceava. 

Workshop-ul se adresează studenţilor de la specializarea 

Asistenţă Socială şi tratează tematica modificărilor în 

conjugalitate apărute în contextul societăţii postmoderne. 



În aceeaşi zi, cu începere de la ora 17:00, în Sala E201 se va 

desfăşura un al treilea workshop, intitulat «Ethics of 

Scientific Publication. COPE’s Ethical Regulations», 

organizat în cadrul programului „Etică şi integritate 

academică de excepţie în cercetarea ştiinţifică şi actul 

didactic”, implementat de Universitatea „Ștefan cel Mare“ 

din Suceava, cu sprijin financiar al UEFISCDI. 

În cadrul workshop-ului se vor discuta aspecte specifice 

publicării ştiinţifice, aşa cum apar în standardele promovate 

de COPE – Committee of Publication Ethics. Invitaţii vor 

aborda teme precum originalitatea contribuţiilor ştiinţifice, 

regulile de autorat ştiinţific în cazul autoratului multiplu, 

evitarea erorilor etice referitoare la plagiat şi autoplagiat, 

conţinut duplicat şi autori-fantomă. 
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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. 



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. 
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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 înainte 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. 

„A fost un meci foarte frumos și pentru spectatori, unul în 

care am meritat victoria. Băieții s-au dăruit la maxim în 

teren și au câștigat trei puncte importante în lupta pentru 

menținerea în Liga Națională. Am condus și noi, dar și ei, 



iar pe final consider c-am fost mult mai prospeți și-am 

gestionat foarte bine jocul, chiar și-n inferioritate de unul 

sau doi jucători. Iulian Andrei a apărat pe final un 7 metri, 

iar defensiva noastră a fost foarte mobilă și ermetică, fapt ce 

ne-a ajutat să ne impunem”, a explicat angtrenorul echipei 

CSU Suceava, Adrian Chiruț. 

În meciul de la Focșani, pentru Universitatea Suceava au 

marcat: Dusan Sipka (5), Gabriel Burlacu (5), Mihai Sandu 

(5), Florin Ciubotariu (3), Andrei Olariu (3), Adrian 

Târzioru (2), iar Bogdan Baican (1). 

În cealaltă partidă a turneului play-out, CSM Făgăraș a 

reușit să se impună în disputa de pe teren propriu cu HC 

Vaslui cu scorul de 24 – 23, la capătul unui meci foarte 

disputat în care oaspețiii au condus până aproape de final, 

dar gazdele au gestionat mai bine ultimele 10 minute. 

Duminică seară, echipa de handbal a Universității Suceava 

va încheia turul din turneul play-ougt cu un meci în fața 

propriilor specatori cu CSM Făgăraș, în timp ce HC Vaslui 

va juca și ea acasă, cu CSM Focșani 2007. 

 

 

 

________ 

 

 

 

CSU Suceava a reușit o 

victorie mare pe terenul 

celor de la CSM Focșani 
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_______ 

 

 

Stelian Tănase şi Andrei 

Marga, lansări de carte 

 

 

www.radiotop.ro 

 

 

Știri 

Scriitorul şi jurnalistul Stelian Tănase va fi prezent la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” pe 3 mai, începînd cu ora 

12.00, unde în Aula Magna, Corpul A, va susţine conferinţa 



 şi conferinţe la USV 

 

cu tema „100 de ani de la Marea Unire”. În aceeaşi zi, 

începînd cu ora 17.00, în cadrul Salonului Internaţional de 

Carte „Alma Mater Librorurm” organizat de universitatea 

suceveană, domnul Tănase îşi va lansa două cărţi: 

„Nocturnă cu vampir. Opus 1” şi „Dinastia”, ambele apărute 

la Editura RAO. Cărţile vor fi prezentate de profesorul 

universitar doctor Mircea A. Diaconu, respectiv lectorul 

universitar doctor Radu Bruja. La evenimentul organizat de 

Universitatea „Ştefan cel Mare” în zilele de 3 şi 4 mai va 

participa şi profesorul universitar doctor Andrei Marga, fost 

rector al Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj şi Doctor 

Honoris Causa al universităţii sucevene, care va conferenţia 

şi-şi va lansa două cărţi. 

 

 

________ 

 

 

 

25 de edituri la Salonul 

Internaţional de Carte de 

la USV 

 

 

 

www.radiotop.ro 

 

 

Știri 

 

Pe 3 și 4 mai, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava va organiza împreună cu Primăria și Consiliul 

Local cea de-a V-a ediţie a Salonului Internaţional de carte 

„Alma Mater Librorum”. Parteneri principali ai 

evenimentului dedicat Centenarului Marii Uniri sînt 

Asociația SEVA și Radio Top. Coordonatoarea bibliotecii 

USV, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, 

a declarat că la Salon vor participa peste 25 de edituri şi 

case editoriale de prestigiu din România, Republica 

Moldova şi Ucraina, iar invitatul de onoare al actualei ediții 

este Editura Tritonic din București. Sanda Ardeleanu a 

precizat că printre momentele de forţă ale Salonului „Alma 

Mater Librorum” se vor număra lansările de carte în 

prezenţa oaspeţilor speciali: profesorul universitar doctor 

Andrei Marga şi scriitorul și jurnalistul Stelian Tănase, 



organizarea standului Cărţile Voroneţului, dar şi Concertul 

extraordinar susținut de Edit Arva la pian şi Emerich Ghercă 

la violoncel. Universitara a mai spus că întîlnirile cu 

publicul propuse de Stelian Tănase, „100 de ani de la Marea 

Unire”, şi de profesorul Andrei Marga, „Reafirmarea 

identităților în România”, vor avea loc la Universitate pe 3 

mai, începînd cu ora 12.00 şi, respectiv, 15.30. 

 

_________ 

 

 

 

 

Pe Obcina Neamului 

 

 

 

www.suceavamedia.ro 

 

 

Evenimente 

 

Joi, 26 Aprilie 2018, începand cu ora 18:00, la Casa de 

Cultură a Sindicatelor din Suceava va avea loc festivalul 

național de folclor intitulat Pe Obcina Neamului. 

 

 

________ 

 

 

 

Rezultate de excepție ale 

studenților USV la 

Cadet Inova 2018 

 

 

 

www.edumanager.ro 

 

 

Universități 

 

În perioada 19 – 21 aprilie 2018, la Academia Forțelor 

Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, a avut loc a 3-a 

ediție a Expoziției internaționale studențești dedicate 

inovării și cercetării științifice Cadet Inova 2018, organizată 

de Forumul Inventatorilor Români și Oficiul de Stat pentru 

Invenții și Mărci (OSIM). 

În cadrul evenimentului au fost expuse 83 de lucrări ale 

studenților din România și Republica 

Moldova. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

participat cu 4 invenții ale studenților doctoranzi, coordonați 

de cadre didactice la Facultății de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor, care au fost apreciate astfel: 

– Marele premiu al juriului Cadet Inova 2018 pentru Sistem 

de monitorizare a stărilor emoționale; 



– Medalia de aur cu felicitările juriului Cadet Inova 2018 

pentru Metoda și instalație de control și manipulare a 

laptelui; 

– Diploma de excelență și medalie de aur din partea 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie a Republicii 

Moldova pentru Sistem de monitorizare a stărilor 

emoționale; 

– Diploma de excelență și medalie de aur din partea 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie a Republicii 

Moldova pentru Micropompa electromecanică de vacuum și 

presiune; 

– Premiul special în semn de onoare, recunoaștere și 

apreciere a creativității științifice și originalității pentru 

întreaga activitate inventivă din Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, acordat de Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu. 

Salonul Cadet Inova face parte dintr-o serie de manifestări 

organizate anual de Academia Forțelor Terestre din Sibiu, 

sub denumirea Săptămâna Internațională a Studenților, și 

comemorează, la fiecare ediție, o personalitate a inventicii 

românești. Astfel, în 2017 a fost comemorată academician 

Ana Aslan, iar în 2018, profesorul și inventatorul sucevean 

Dorel Cernomazu, prilej cu care delegația USV a prezentat 

în plen un material dedicat vieții și operei inventatorului, 

dar și activităților în domeniul creativității tehnice din 

universitatea suceveană. 

 


