
Revista presei – LUNI, 7 MAI 2018 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/

Pagina 

Sinteza articolului 

 

 

Gabriel 

Toderașcu 

 

CSU Suceava câștigă la 

limită partida cu HC 

Vaslui, asigurându-și 

salvarea de la 

retrogradare 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.8 

 

CSU Suceava traversează un moment bun în Liga Naţională 

de handbal masculin. „Studenţii” au câştigat şi meciul de 

sâmbătă, de pe teren propriu, cu HC Vaslui, au ajuns la 

patru victorii consecutive în faza a doua a campionatului, 

consolidându-şi astfel primul loc în play-out. Cu un moral 

excelent după seria de rezultate pozitive din ultima vreme, 

handbaliştii pregătiţi de Adrian Chiruţ au început foarte bine 

partida, ajungând să conducă cu 14-10 pe tabela de marcaj 

în minutul 25. Pe fondul unor greşeli individuale ale 

sucevenilor, vasluienii au reuşit să revină în meci pe finalul 

primei reprize, scorul pauzei indicând un avantaj de două 

goluri în favoarea celor de la CSU, scor 14-12. 

Oaspeţii nu au renunţat la luptă în partea secundă şi, pe 

fondul ratărilor din tabăra suceveană, partida s-a echilibrat 

în minutul 48, când tabela de marcaj indica scorul de 21-21. 

Momentul hotărâtor al meciului a avut loc în minutul 53, 

când antrenorul Bozo Rudic şi un jucător vasluian au primit 

câte două minute de eliminare pentru comportare 

nesportivă, astfel că misiunea echipei gazdă a fost uşurată 

pe finalul întâlnirii, golul victoriei pentru CSU fiind marcat 

de către Cotinghiu. 

În urma acestui succes, formaţia suceveană şi-a asigurat 



practic prezenţa pe prima scenă a handbalului românesc şi 

în viitorul sezon. 

În următoarea etapă CSU Suceava va juca tot în sala 

Liceului cu Program Sportiv, cu CSM Focşani. 

CSU Suceava a utilizat următorii jucători: Cr. Tcaciuc, 

Duman, I. Andrei – Târzioru (8), Olariu, Petrea (2), 

Ciubotariu (2), Baican (4), Sipka (3), Polocoşer, I. Tcaciuc, 

Şoldănescu, Sandu Mihai (3), Costea, Alexa, Cotinghiu (6). 

 

 

Daniela 

Micuțariu 

 

 

A cincea expoziţie din 

seria ROGVAIV, 

vernisată la Muzeul 

Bucovinei Suceava 
 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.13 

 

A cincea expoziţie din seria ROGVAIV a fost vernisată 

vineri, 4 mai, la Muzeul Bucovinei Suceava, etajul I, foaier, 

în prezenţa unui public numeros. Pe lângă cele 32 de lucrări 

expuse, care pot fi admirate până pe 23 mai, publicul a avut 

parte vineri şi de un recital de poezie, oferit de studenţi care 

fac parte din Cenaclul Litere – USV (Ana-Maria Antonesei, 

Georgiana Obadă, Raluca Chitic, Andrei Pătrăucean, 

coordonator conf. univ. dr. Sabina Fînaru, Facultatea de 

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării - Universitatea „Ştefan cel 

Mare” Suceava). Au mai prezentat poezie şi proză Hermina 

Cristina Melinte, Lăcrămioara Andrei şi Adela Şulea. 

Programul artistic a fost completat de un recital de muzică 

oferit publicului de studenţii Alexandru Dumbravă (chitară, 

voce) şi Debora Sandy Apetrei (voce), Sebastian Paicu 

(chitară), Elza Sandu (voce). A fost lansată şi revista INFO 

ART USV nr. 17 / ROGVAIV - V, publicaţie de artă a 

Asociaţiei de Artă „Nicolae Tonitza” (TAG) din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 
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Cea de a VIII-a ediţie a Festivalului „Zile şi nopţi 

studenţeşti” (ZNSt) începe luni, 7 mai 2018, cu un concert 

al trupelor Subcarpaţi şi Odyssey, pe Esplanada 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), în jurul 

orei 20:00. Dacă cei de la Odyssey sunt deja familiarizaţi cu 

scena Universităţii, fiind alături de studenţi în mai multe 

evenimente organizate de-a lungul timpului, pentru cei de la 

Subcarpaţi prezenţa în faţa studenţilor USV este o premieră. 

Mai mult de 100 de evenimente se vor desfăşura pe 

parcursul celor trei săptămâni, sub egida Festivalului ZNSt 

@ USV 2018, incluzând concursuri studenţeşti individuale 

şi pe echipe, evenimente educaţionale extracurriculare, 

spectacole de muzică, teatru şi film, jocuri şi activităţi 

sportive, conferinţe şi ateliere de lucru, acţiuni civice şi seri 

sociale. Intrarea la aceste evenimente este liberă, în limita 

locurilor disponibile. 

Dintre evenimentele de forţă ale festivalului amintim: 

Concert de jazz & blues Mike Godoroja & Blue Spirit 

(marţi, 15 mai, Grădina Englezească/Auditorium); Concert 

Mircea Baniciu & Band (joi, 17 mai, Grădina 

Englezească/Auditorium); Spectacolul „Kebab” al Teatrului 

„Matei Vişniec” (sâmbătă, 19 mai, Auditorium Joseph 

Schmidt); Concursul studenţesc internaţional HARD & 

SOFT (21-25 mai); Spectacol „Pisica Verde” - Teatrul 

Studenţesc Fabulinus (pe 9, 12 şi 20 mai, Auditorium 

Joseph Schmidt); Decernare Doctor Honoris Causa 

Academician Grigore Belostecinic, rector al Academiei de 



Ştiinţe Economice din Republica Moldova (vineri, 11 mai, 

Auditorium Joseph Schmidt) etc. 

Programul complet al festivalului poate fi consultat pe 

pagina web a universităţii, www.usv.ro,şi pe pagina de 

facebook www.facebook.com/universitateasuceava. 

Festivalul „Zile şi nopţi studenţeşti” este un proiect 

coordonat de Asociaţia Studenţilor din Universitatea 

Suceava (ASUS), împreună cu Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava şi Casa de Cultură a Studenţilor 

Suceava, cu implicarea activă a Grupului de Iniţiativă al 

Studenţilor din Basarabia (GIRB), a Asociaţiei Studenţilor 

din Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor (FIRESC), a Asociaţiei Europene a 

Studenţilor în Drept (ELSA), a Asociaţiei Internaţionale a 

Studenţilor în Ştiinţe Economice şi Comerciale (AIESEC), a 

Clubului de Marketing şi a Asociaţiei Studenţilor Implicaţi 

în Dezvoltarea Carierei (ASTIDC). 

ZNSt @ USV 2018 propune o abordare non-formală, cu 

scopul de a atrage şi implica studenţii şi elevii în activităţi 

extracurriculare de natură educaţională, culturală, sportivă, 

socială şi civică, precum şi de a dezvolta voluntariatul şi 

capacităţile organizatorice ale studenţilor USV. 
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Mai mult de 100 de evenimente se vor desfăşura pe 

parcursul celor 3 săptămâni, sub egida Festivalului ZNSt @ 

USV 2018, incluzând concursuri studenţeşti individuale şi 

pe echipe, evenimente educaţionale extra-curriculare, 

spectacole de muzică, teatru şi film, jocuri şi activităţi 

sportive, conferinţe şi ateliere de lucru, acţiuni civice şi seri 

sociale. Intrarea la aceste evenimente este liberă, în limita 

locurilor disponibile. 

Programul complet al Festivalului poate fi consultat pe 

pagina web a universităţii www.usv.ro şi pagina de 

facebook www.facebook.com/ universitateasuceava . 
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Asociațiile studențești vor organiza peste 100 de 

evenimente: competiții individuale și pe echipe, spectacole 

de teatru și film, concerte rock, hip-hop, folk, jazz și muzică 

clasică, acțiuni civice, conferințe și ateliere de lucru. 

 Deschiderea festivalului ZNSt va avea loc pe 7 mai pe 

esplanada Universității cu un concert al trupelor Subcarpați 



și Odyssey. 

 Intrarea la toate evenimentele organizate în cadrul ZNSt va 

fi gratuită, în limita locurilor disponibile. 
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Între 7 și 27 mai se va desfășura festivalul  Zile și nopți 

studențești  la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava 

(ZNSt). 

Organizatorii au pregătit peste 100 de evenimente, printre 

care concerte  Odyssey / Subcarpați  (7 mai ora 20 – 

esplanada principală),  CALEnDAR  (10 mai ora 20 – 

gradina englezească sau auditoriu), spectacol  Ileana, 

Princess of Romania  (16 mai, ora 20 – auditoriu) și 

concert  Mircea Baniciu & Band  (foto –  17 mai ora 20 – 

grădina englezească). 

Pe 11 mai, academicianul Grigore Belostecinic – rectorul 

Academiei de Științe Economice din Republica Moldova va 

primi titlul Doctor Honoris Causa al USV. 
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Volumul „Ce-ai vrut să 

spui, Doctore…?” al 

jurnalistei sucevence 

Dana Humoreanu, lansat 

vineri, la USV, la cea de 
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Volumul „Ce-ai vrut să spui, Doctore…? Mesajul medical: 

coduri şi interpretare” , semnat de jurnalista suceveancă 

Dana Humoreanu, a fost lansat, vineri, în cadrul celei de a 

V-a ediţii a Salonului Internaţional de Carte Alma Mater 

Librorum, organizat anul acesta în perioada 3-4 mai 2018, 

http://www.newsbucovina.ro/


a V-a ediţie a Salonului 

Internaţional de Carte 

„Alma Mater Librorum” 

 

de către Universitatea „Ştefan cel Mare” – Biblioteca USV, 

în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava şi Consiliul 

Local Suceava. 

Coordonatorul Bibliotecii Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava, prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu, a declarat, 

vineri, că  această carte este „o realizare a unui parcurs 

doctoral strălucit”  şi este rezultatul activităţii de cercetare 

despre coduri şi simboluri în limbajul medical. 

„Ce-ai vrut să spui, Doctore…?” este un titlu care a prins 

cititorul şi iubitorul de carte la cea de a V-a ediţie a 

Salonului Internaţional de Carte „Alma Mater Librorum” de 

la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. Programul 

nostru a fost transmis sub formă de invitaţie tuturor 

sucevenilor, multă lume m-a întrebat dacă în salon a fost şi 

carte medicală. „Ce-ai vrut să spui, Doctore?” este un titlu 

care i-a trimis către ideea că este vorba de o carte medicală. 

Surpriza am dezvăluit-o astăzi, când am prezentat conţinutul 

cărţii, care este, de fapt, o realizare a unui parcurs doctoral 

pe care l-a parcurs Dana Humoreanu, un parcurs  doctoral 

strălucit”, a spus profesorul universitar sucevean. 

Ea a subliniat că a avut bucuria de a-i îndruma cercetarea 

doctorală a medicului veterinar şi jurnalistei Dana 

Humoreanu, cercetare pe care a numit-o „curajoasă şi 

îndrăzneaţă”. 
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Universitarul brașovean Mihai Cernat a fost distins, joi, cu 

titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universităţii „Ștefan cel 

http://www.newsbucovina.ro/


 profesorului Mihai 

Cernat de la 

Universitatea 

„Transilvania” din 

Brașov 

 

Mare” din Suceava. 

Potrivit reprezentanților USV, titlul de Doctor Honoris 

Causa a fost acordat pentru contribuțiile excepționale aduse 

în domeniul ingineriei electrice, pentru merite deosebite în 

cercetare și în activitatea didactică, pentru contribuții la 

amplificarea colaborării internaționale a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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CSU Suceava a reușit a patra victorie în play-out pentru 

menținerea în Liga Zimbrilor la handbal masculin, după ce 

s-a impus sâmbătă după-amiază, în sala „Dumitru Bernicu”, 

în fața celor de la HC Vaslui, cu scorul de 28-27. 
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Într-un joc din etapa a IV-a din play-out, CSU Suceava - 

HC Vaslui 28-27 (14-12). 

 


