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Evenimente 

 

Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava găzduiește în data de 7 mai a.c., de la ora 19.00, 

spectacolul „Regina Maria, Regina tuturor românilor”, după 

„Jurnalele de război 1916,1917, 1918” ale Reginei Maria. 

Dramatizare și adaptare scenică de Edith Negulici și Liana 

Ceterchi. Un spectacol cu și de Liana Ceterchi. Muzică live: 

Elena Albu. Costume: Alina Gurguță. Video/sunet: Leo Bacica, 

Ana Turos și Gabriela Alexandru. 

Potrivit reprezentanților Muzeului Național al Literaturii 

Române, Regina Maria, un personaj istoric care deși nu a văzut 

lumina zilei pe pământ românesc l-a iubit infinit mai profund 

decât foarte mulți dintre cei care s-au bătut cu pumnul în piept. 

Jurnalele de război sunt o parte doar a vieții ei, o parte 

importantă, frământată, plină de tragedii, personale și naționale, 

dar cum ea însăși mărturisește că „nu-și vede soarta ei despărțită 

de soarta țării,”  trăia și respira odată cu poporul ei. 

Personalitatea Reginei Maria este pe cât de seducătoare și 

captivantă pe atât de greu de cuprins, de redat, de trăit ca actor. 

Superlativele se epuizează fără a cuprinde „necuprinsul“ ființei 

ei. 

Jurnalele de război sunt jurnalele unei regine mame, mamă a 



unei Românii pe cale de a se naște ca o mare țară și o mare 

națiune, chinurile facerii trec printr-un război, prin foamete, 

epidemii, lipsuri de tot felul, dar pe cât de grele sunt încercările 

pe atât de mărețe sunt spiritele care se înalță pentru a depăși fără 

compromisuri greutățile și umilințele”, a arătat sursa citată. 

Prețul unui bilet este de 20 lei pentru publicul larg și de 10 lei 

pentru elevi, studenți și pensionari. 
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Evenimente 

 

Organizația studențească „Clubul de Marketing” din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava organizează în perioada 

15-19 aprilie a.c., cu ocazia sărbătorilor de Paște, evenimentul 

caritabil „Târgul de Paște”. 

Potrivit reprezentanților Clubului de Marketing, „Târgul de 

Paște” se desfășoară în Corpul E al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, în intervalul orar 10:00- 16:00. 

„În cadrul evenimentului vor fi vândute produse hand made 

(picturi, ornamente pentru Paști, bijuterii) la un preț simbolic, iar 

banii vor fi folosiți pentru sprijinirea unei femei diagnosticată cu 

cancer și fiicei acesteia diagnosticată cu Sindromul West. 

Persoanele dornice de a contribui la susținerea acestei cauze sunt 

așteptate cu mare drag la târgul de Paște”, a arătat sursa citată. 

Cei interesați pot rezerva produsele online, pe pagina de 

Facebook a organizației „Clubul de Marketing”. 
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Evenimente 

 

La Biblioteca Universității „Ștefan Cel Mare” din Suceava va 

avea loc luni, 22 aprilie 2019, la ora 13:00, lansarea cărții 

Vorbirea din Moldova – Culegere de texte semispontane, apărută 

în 2018, la Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca, în prezența 

autoarelor Cristina Bleorțu și Alina-Viorela Prelipcean. 

Potrivit reprezentanților USV, Cristina Bleorțu, originară din 



Alina-Viorela 

Prelipcean, la 

Biblioteca 

Universității 

„Ștefan Cel Mare” 

Suceava 

 

 

 

www.centruldepresa.ro 

16.04.19 

 

Suceava, fostă studentă a Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, este asistent univ. dr. în cadrul Universității din Zürich, 

Elveția. A publicat 11 volume în calitate de autor, editor și 

coordonator, peste 30 de articole, peste 30 de recenzii. A tradus 2 

cărți și 30 de articole de lingvistică. A participat în diferite 

proiecte de sociolingvistică și intonație de la Universitatea din 

Oviedo, de la Universitatea din Barcelona și Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iași, iar în prezent se ocupă de 

corespondența coșeriană (peste 40000 de scrisori), un proiect 

coordonat de domnul profesor Johannes Kabatek de la 

Universitatea din Zürich, ultimul discipol al marelui lingvist 

Eugeniu Coșeriu. 

În același timp, face parte dintr-un proiect de traduceri al unui 

curs de lingvistică online de la Universitatea din Zürich. A 

organizat 10 congrese, coordonează o colecție de carte (cu 

domnii profesori Johannes Kabatek și Sanda Maria Ardeleanu), a 

făcut parte din 12 comitete științifice și jurii, a evaluat articole 

pentru diferite reviste din străinătate, iar în anul 2017 a primit 

marele premiu la Gala Studenților Români din Străinătate. 

Alina-Viorela Prelipcean este asistent univ. dr. în cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Litere 

și Științe ale Comunicării, membră a Colectivului de 

hispanistică. Are o bogată activitate științifică, cuprinzând 2 

volume în calitate de autor și aproximativ 30 de articole, 10 

recenzii, numeroase participări la conferințe naționale și 

internaționale reprezentative. 

Cartea va fi prezentată auditoriului de către doamna prof. univ. 

dr.  Rodica Nagy, Director al Școlii Doctorale din cadrul 



Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Evenimentul va fi moderat de doamna Lector univ. dr. Otilia 

Ignătescu și se va desfășura în Sala de lectură „Mihail Iordache”, 

Corp A, camera 103. 
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din clasele a XII-a, 
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de-a doua etapă a 

concursului 

„Student pentru 1 

 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

 

 

 

Actualitate 

 

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a desfășurat 

sâmbătă, 13 aprilie a.c., cea de-a doua etapă a ediției cu numărul 

doisprezece a concursului „Student pentru 1 zi”, la disciplinele 

Istorie, Geografie, Filosofie, Limba Română, Limba Engleză, 

Limba Germană, Limba Franceză, Limba Spaniolă, Limba 

Italiană, Economie și Psihologie. 

Potrivit reprezentanților USV, competiția, inclusă în calendarul 

www.ziare.com 

16.04.19 

 

 



zi” www.centruldepresa.ro 

16.04.19 

activităților Ministerului Educației Naționale, a reunit, la 

Suceava, în cadrul acestei etape, peste 230 de elevi din clasele a 

XII-a de la colegii și licee din județele Suceava, Iași, Neamț și 

Botoșani. 

„Toți elevii înscriși la concurs au simțit ce înseamnă a fi 

„Student pentru 1 zi” efectuând un tur complet de campus, în 

care au putut vedea Biblioteca USV, Observatorul Astronomic, 

laboratoarele de specialitate, activitatea de la Radio USV sau 

Centrul de Natație și Kinetoterapie, urmat de un prânz la 

Restaurantul USV. Un mare succes în rândul viitorilor studenți a 

fost înregistrat de momentul artistic oferit de Casa de Cultură a 

Studenților: concertul trupei Mici, formată din Andrei Cicioc și 

Mihai Boicu. Și în cadrul acestei etape de concurs, profesorii 

coordonatori au participat la atelierul special organizat pentru 

aceștia, intitulat Repere privind orientarea profesională a 

elevilor, susținut de Maria Irimciuc, psiholog în cadrul Centrului 

de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava”, a arătat sursa citată. 

Toți elevii au primit diplome de participare, iar elevii clasați pe 

podium au plecat acasă cu  premii constând în obiecte de 

birotică. Premianții locului I, la fiecare disciplină de concurs, au 

primit câte un Certificat de agrementare din partea USV, care 

oferă deținătorilor posibilitatea de a fi studenți ai universității, 

beneficiind de scutirea de plată a taxelor de înscriere și 

înmatriculare la USV. 

 



 

 

M.T. 

 

 

 

Peste 230 de elevi 

din clasele a XII-a, 

participanți la cea 

de-a doua etapă a 

concursului 

„Student pentru 1 

zi” 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.4 

 

IDEM 

 

________ 

 

 

 

Concursul 

„Student pentru 1 

zi” a continuat cu 

cea de-a doua 

etapă la 

Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

 

 

www.edumanager.ro 

 

 

Universități 

 

IDEM 

 

 

________ 

 

 

Câștigătorii etapei 

a doua a 

concursului 

„Student pentru 1 

zi”, la 

Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

Suceava 

 

 

 

 

www.suceava-

smartpress.ro 

 

 

 

 

Social 

 

 

IDEM 

 

 



 

________ 

 

 

 

Concursul 

„Student pentru 1 

zi” a continuat cu 

cea de-a doua 

etapă 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

 

Social 
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presă - 

Universitatea 

"Ștefan Cel Mare" 

din Suceava 

www.agerpres.ro 
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la a doua etapă a 
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zi” de la USV 
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Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava aduce la 

cunoștința publicului sucevean organizarea celei de a VI-a ediții 

a Salonului Internațional de Carte „Alma Mater Librorum”, în 

perioada 9-10 mai 2019. 

Salonul Internațional de Carte al Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava este singurul eveniment de acest gen organizat într-o 

universitate din România. Această ediție se înscrie în cadrul 

manifestărilor prilejuite de „Anul cărții în România”, fiind 

integrată proiectului „România citește”. 

Evenimentul este susținut de Ministerul Educației Naționale și, 

ca în fiecare an, va fi organizat în Holul central din Corpul A al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Deschiderea Salonului Internațional de Carte va avea loc joi, 9 

mai , ora 9:30.  

Potrivit organizatorilor, până la această dată, în programul 

Salonului de Carte „Alma Mater Librorum” s-au înscris peste 20 

de edituri din țară și străinătate, librării și case editoriale. 

Programul include lansări de carte, conferințe, prezentare de 

noutăți editoriale, expoziții de artă plastică, momente culturale, 

momente dedicate cărții străine. 

Vineri, 10 mai, începând cu ora 11:30 va avea loc acordarea 

diplomelor Salonului Internațional de Carte Alma Mater 

Librorum: Diploma de participare; Diploma Cea mai importantă 

donație; Diploma Cel mai prolific autor; Diploma Cartea 

Salonului-carte străină; Diploma Cartea Salonului-carte 

românească; Diploma Cel mai fidel cititor al Bibliotecii 



Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava; Diploma Invitatul 

de Onoare al celei de a VI-a ediții a Salonului Internațional de 

Carte Alma Mater Librorum; Diploma Cea mai vândută carte a 

Salonului. 

„Așteptăm publicul sucevean să participe la toate momentele 

programului Salonului Internațional de Carte Alma Mater 

Librorum, ediția a VI-a, 9-10 mai 2019”, spun organizatorii. 

 

_________ 
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Studenții Universității „Ștefan cel Mare" Suceava (USV) și-au 

adjudecat trei medalii (aur, argint și bronz) și o diplomă de 

excelență în cadrul celei de-a IV-a ediții a Salonului 

Internațional al Inovării și Cercetării Științifice Studențești 

„CadetInova”, organizată anual de Academia Forțelor Terestre 



 Sibiu 

 

„Nicolae Bălcescu" din Sibiu. 

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 11 - 12 aprilie 2019, la 

această ediție participând 68 de lucrări ale tinerilor din patru țări, 

organizate pe cinci secțiuni.  

Cei trei studenți doctoranzi în domeniul Inginerie electrică care 

au reprezentat universitatea suceveană au obținut următoarele 

rezultate: Medalie de argint pentru „Termomechanical Safety 

Look”, autori: Mihaela Poienar, Anna Sabadaș, Dumitru 

Cernușcă, Sergiu Dan Pața, Vasile Eusebiu Toader; Medalie de 

bronz pentru „Buildings Flood Protection System”, autori: Mihai 

Cenușă, Mihaela Poienar, Vasile Eusebiu Toader, Anna Sabadaș, 

Alexei Pianih; Diplomă de excelență și Medalie de aur din partea 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemițanu" din Republica Moldova pentru „System and 

Method for Measuring and Connecting Single-phase Electric”, 

autori: Mihai Cenușă, Mihaela Poienar, Dumitru Cernușcă. 

Universitatea „Ștefan cel Mare" este colaborator în cadrul acestei 

manifestări, sprijinind organizarea și contribuind cu un membru 

în echipa de jurizare. În alocuțiunile prezentate în plen, prof. 

univ. em. dr. ing. Mircea Bejan, membru de onoare al Academiei 

de Științe Tehnice din România, și dr. ing. Andrei Victor Sandu, 

președintele Forumului Inventatorilor din România, au evocat 

personalitatea inventatorului și profesorului universitar sucevean 

Dorel Cernomazu, precum și rolul acestuia în dezvoltarea 

inventicii și educației inginerești din România. 
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În această seară, în etapa a doua a turneului play-out din Liga 

Națională de Handbal, echipa Universității Suceava va evolua pe 

terenul primei clasate, Minaur Baia Mare. În întâlnirile avute 

până acum în sezonul regulat, fiecare echipă a reușit să obțină 

victoria în confruntarea avută pe teren propriu, respectiv CS 

Minaur cu scorul 30-27 (16-10), iar CSU Suceava cu 30-24 (16-

16). Înaintea acestui meci, oficialii Minaurului cred că echipa 

gazdă nu va avea o misiune foarte facilă în fața sucevenilor, și 

asta pentru că universitarii vor veni să recupereze punctele în 

prima etapă, din meciul pierdut acasă cu CSM Bacău. 

 

_________ „Excelență în 

cercetare avansată, 

leadership în 

inovare și 

brevetare pentru 

dezvoltarea 

universității și 

regiunii” – 

EXCALIBUR 

www.stiridinbucovina.ro 

16.04.19 

_________ Clasamentele publicate de Oficiul de Stat pentru Invenții și 

Mărci (OSIM) în luna martie 2019 reconfirmă statutul de lider 

național al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)în 

domeniul inventicii universitare, fapt ce ne aduce în fața unei noi 

provocări de dezvoltare și racordare la sistemul de brevetare 

internațional. 

_________ USV inițiază o 

serie de acțiuni 

pentru susținerea 

brevetării 

europene a 

invențiilor 

sucevene 

www.suceavalive.ro 

16.04.19 

_________ IDEM 



_________ Eveniment de 

informare și 

formare pentru 

susținerea 

brevetării 

europene a 

invențiilor 

sucevene, la USV 

www.newsbucovina.ro 

16.04.19 

_________ IDEM 

_________ „Brevetul 

European – Masă 

rotundă și Atelier 

de lucru”, la USV 

www.monitorulsv.ro 

16.04.19 

_________ IDEM 

_________ Elevi ai claselor a 

opta și părinții lor 

sunt invitați să afle 

despre 

oportunitățile de 

formare în 

învățământul dual 

în cadrul unui 

eveniment 

organizat de ISJ 

Suceava și 

Colegiul „Petru 

Mușat" 

www.ziare.com 

16.04.19 

 

 

_________ Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Suceava, evenimentul 

este organizat de ISJ Suceava și Colegiul Tehnic „Petru Mușat” 

Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și agenții economici 

parteneri pentru învățământul dual, respectiv AMBRO SA, 

TRUTZI SRL, BETTY ICE SRL, SIDEM SRL și LINDA 

ECOTIL SRL. 

www.newsbucovina.ro 

16.04.19 



_________ Porți deschise 

pentru promovarea 

învățământului 

profesional, cu 

participarea 

agenților 

economici, la 

Colegiul „Petru 

Mușat” 

www.monitorulsv.ro 

17.04.19 

_________ IDEM 

 


