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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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IDEM 

 

_________ 

 

 

 

Cultura și sportul 

sprijinite de 

Primăria Suceava 

prin finanțarea a 

două proiecte: 

1.500.000 lei 

pentru Clubul 

„Foresta” și 

60.000 lei pentru 

Asociația 

„Arcanul USV”  

 

 

www.suceava-

smartpress.ro 

 

 

Social 

 

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi a anunțat 

astăzi că Primăria Municipiului Suceava sprijină și în acest an 

sectorul sportiv, dar și pe cel cultural prin finanțări 

nerambursabile, având alocate sumele de 4.050.000 lei pentru 

sport și 100.000 lei pentru cultură. 

„Comisia pentru aprobarea fondurilor nerambursabile, întrunită 

astăzi, a declarat câștigătoare doar două proiecte depuse, 

respectiv proiectul în sumă de 1.500.000 lei al celor de la Clubul 

„Foresta” și pe cel al Asociației „Arcanul USV” în valoare de 

60.000 lei”, a transmis Harșovschi. 



_________ Finanțări 

nerambursabile de 

aproape un milion 

de euro oferite de 

Primăria Suceava 

pentru activități 

sportive și 

culturale 

www.monitorulsv.ro 

17.04.19 

_________ IDEM 

_________ Comisia pentru 

fonduri 

nerambursabile 

din Primăria 

Suceava a aprobat 

1,5 milioane de lei 

pentru Foresta și 

60.000 de lei 

pentru Arcanul 

USV. Harșovschi: 

Primăria Suceava 

sprijină și în acest 

an sectorul sportiv 

și cultural alocând 

4.150.000 lei 

www.newsbucovina.ro 

17.04.19 

_________ IDEM 

_________ Echipa de fotbal 

Foresta primește 

1,5 milioane de lei 

de la Consiliul 

Local Suceava 

www.vivafm.ro 

18.04.19 

_________ IDEM 
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În perioada 10 – 14 aprilie 2019, a avut loc cea de-a 47-a ediție a 

International Exhibition of Inventions of Geneva 2019, unul din 

cele mai prestigioase saloane de inventică. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a participat la acest 

eveniment cu o lucrare selectată printr-o competiție a 

Ministerului Cercetării și Inovării, intitulată „Sistem de 

monitorizare a stărilor emoționale”, avându-i ca autori pe Mihai 

Cenusa (doctorand în Inginerie electrică), L. Dan Milici (prof. dr. 

ing.), Sergiu Pața (doctorand în Inginerie electrică), Mihaela 

Poienar (cercetător în cadrul proiectului MANSID, dr. ing.), 

Radu Pentiuc (prof. dr. ing.), Cezar Popa (conf. dr. ing.) și Mihai 

Rață (conf. dr. ing.). 

Potrivit reprezentanților USV, proiectul cercetătorilor de la 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din 

Suceava a primit Medalia de aur a Salonului si Premiul special al 

Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci OSIM. Delegația USV 

a fost condusă de s.l. dr. ing. Elena Daniela Lupu – specialist in 

proprietate intelectuală.  

De asemenea, în perioada 11 – 12 aprilie 2019, s-a desfășurat cea 

de-a IV-a ediție a Expoziției Internaționale Studențești pentru 

Inovare și Cercetare CadetInova, organizată anual de Academia 

Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.  

La această ediție au participat 68 de lucrări ale tinerilor din 4 țări, 

organizate pe 5 secțiuni. Cei trei studenți doctoranzi în domeniul 

Inginerie electrică care au reprezentat universitatea noastră au 

obținut următoarele rezultate:  



– medalie de argint pentru Termomechanical Safety Look, 

autori: Mihaela Poienar, Anna Sabadas, Dumitru Cernusca, 

Sergiu Dan Pata, Vasile Eusebiu Toader 

– medalie de bronz pentru Buildings Flood Protection System, 

autori: Mihai Cenusa, Mihaela Poienar, Vasile Eusebiu Toader, 

Anna Sabadas, Alexei Pianih 

– diploma de excelență și medalia de aur din partea Universitatii 

de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemitanu” din 

Republica Moldova pentru System and Method for Measuring 

and Connecting Single-phase Electric, autori: Mihai Cenusa, 

Mihaela Poienar, Dumitru Cernusca. 

„Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 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 

Romania, au evocat personalitatea inventatorului și profesorului 

universitar sucevean Dorel Cernomazu, precum și rolul acestuia 

în dezvoltarea inventicii și educației inginerești din România”, a 

arătat sursa citată. 
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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. 



 scena USV 

 

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. 

 

Adelina Spectacolul 

„Regina Maria. 

www.monitorulsv.ro 
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_________ Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava (USV) aduce la Suceava spectacolul „Regina 



Talpalariu Regina tuturor 

românilor”, la 

USV 

Maria”. 
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Peste 20 de edituri 

din țară și 

străinătate, librării 

și Case editoriale 

s-au înscris la 

Salonul 

Internațional de 

Carte Alma Mater 

Librorum 

organizat de 

Biblioteca USV 
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Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat, 

luni, că va organiza cea de a VI-a ediție 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, prin 

Proiectul nr. 15/2019 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.   

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. 

Organizatorii așteaptă publicul sucevean să participe la toate 

momentele programului Salonului Internațional de Carte Alma 

Mater Librorum, ediția aVI-a, 9-10 mai 2019. 

 

Adelina 

Talpalariu 

Salonul 

Internațional de 

Carte „Alma 

Mater Librorum”, 

în perioada 9-10 

mai 2019 

www.monitorulsv.ro 
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_________ Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava aduce la 

cunoștință publicului sucevean organizarea celei de a VI-a ediții 

a Salonului Internațional de Carte Alma Mater Librorum , în 

perioada 9-10 mai 2019. 

 

Marius Șuiu 
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Minaur Baia Mare 
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Aseară, în etapa a doua din play-out-ul Ligii Naționale de 

handbal masculin, echipa Universității Suceava a remizat pe 

terenul primei clasate din această fază, Minaur Baia Mare, scor 

final 29 – 29. Gazdele au început mai bine această partidă și 

după șapte minute au condus cu scorul de 4 – 0, dar sucevenii au 

revenit ]n joc și-au reușit la mijlocul reprizei să egaleze la 7 cu 



 un gol al sârbului Lakovic. Au urmat o serie de ratări de ambele 

părți, timp în care băimărenii s-au dus la trei goluri, dar a urmat o 

replică bună a universitarilor, care au marcat de cinci ori la rând, 

iar în minutul 29 conduceau cu 13 – 11, la pauză având un 

avantaj de un gol, 14 – 13. Imediat după pauză, gazdele au 

recuperat și au egalat, iar pe fondul unei perioade mai modeste în 

jocul Universității s0au dus la cinci goluri, scor 20 – 15, în 

minutul 39. Studenții n-au renunțat la luptă și s-au apropiat pe 

tabelă, iar când mai erau nouă minute și jumătate au reușit din 

nou să egaleze, scor 25 – 25, printr-un gol a lui Golubovic. 

Ultimele nouă minute au fost extrem de echilibrate și tensionate, 

cu gazdele care au condus la un gol, dar sucevenii au revenit de 

fiecare dată, ultima dată când mai era o jumătate de minut printr-

un gol al veteranului Cristian Adomnicăi, care a egalat la 29, 

acesta fiind și scorul final, după un ultim atac ratat de băimăreni. 

„După părerea mea victoria trebuia să fie a noastră, dar 

băimărenii au beneficiat de partea de arbitraj a gazdelor. Felicit 

băieții pentru dăruirea totală de care au dat dovadă în teren, ceea 

ce ne-a lipsit până acum și sper să continuăm în aceeași notă. Au 

fost și greșeli, dar nu așa multe ca-n meciul cu Bacăul, dar 

abordarea a fost total diferită și sper ca băieții să fi învățat ceva 

din asta”, a explicat antrenorul Adrian Chiruț. 

CSU Suceava a abordat meciul de la Baia Mare cu un lot format 

din: Andrei și Erhan – portari, Golubovic (3 goluri), Burlacu (1), 

Adomnicăi (2), Târzioru (6), Ciubotariu (1), Dragnea, Olariu, 

Ionescu (3), Șoldănescu (3), Costea (4), Oancea, Lakovic (5), 

Baican și Sandu (1).  

În etapa următoare, Universitatea Suceava va evolua miercuri, 24 



aprilie, pe teren propriu, în compania echipei CS Universitatea 

Cluj. 

_________ Părinții copiilor cu 

CES – cerințe 

educaționale 

speciale - și starea 

de bine 

www.monitorulsv.ro 

17.04.19 

_________ Un număr de 22de cercetători de la șase universități din Europa 

s-au întâlnit în perioada 20-22 februarie la Braganca, în 

Portugalia, pentru a formula concluziile și direcțiile viitoare de 

continuare a proiectului Erasmus + PSIWELL (Building 

Bridges: Promoting Social Inclusion and Wellbeing for Families 

of Childen with Special Needs). Proiectul a fost inițiat și 

coordonat de conf. univ. dr. Aurora Adina Colomeschi, decanul 

Facultății de Științe ale Educației din cadrul Universității Ștefan 

cel Mare din Suceava și s-a desfășurat pe durata a 30 de luni. 

Ioana 

Pătrașcu 

Universitatea din 

Suceava lider 

național în 

domeniul 

inventicii 

universitare 

www.cronicadefalticeni.ro 

17.04.19 

_________ 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. 

_________ Eveniment de 

informare și 

formare pentru 

susținerea 

brevetării 

europene a 

invențiilor 

sucevene 

www.crainou.ro 

17.04.19 

 

_________ 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. 

www.monitoruldestiri.ro 

18.04.19 

_________ Concursul 

„Student pentru 1 

zi” a continuat cu 

www.falticenionline.com 

15.04.19 

_________ Sâmbătă, 13 aprilie 2019, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, s-a desfășurat cea de-a doua etapă a ediției cu numărul 

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



cea de-a doua 

etapă 

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

Limba Germană, Limba Franceză, Limba Spaniolă, Limba 

Italiană, Economie și Psihologie. 

 

Competiția, inclusă în calendarul 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. 

_________ Lansare de carte: 

Vorbirea din 

Moldova – 

Culegere de texte 

semi spontane 

www.falticenionline.com 

17.04.19 

_________ Luni, 22 aprilie 2019, ora 13:00, la Biblioteca Universității 

„Ștefan Cel Mare” din Suceava va avea loc lansarea cărții 

Vorbirea din Moldova – Culegere de texte semi spontane, 

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

prezența autoarelor Cristina Bleorțu și Alina-Viorela Prelipcean. 

_________ Octavian Balog și 

profesorul Ovidiu 

Motișan din Carei 

reprezintă 

România la 

concursul I3F 

Malang din 

Indonezia 

www.buletindecarei.ro 

18.04.19 

_________ Drumul de la idee la ROBOTUL EXPLORER 1 medaliat cu aur 

la Concursul Național RoSEF 2018 organizat de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava și calificat pentru a reprezenta 

România la „Indonesia Internațional Inventation Festival 2019”, 

Malang Indonesia, Universitatea Ma Chung 22-25.04.2019, a 

început în 2017. 

_________ Proiect de 

dezvoltare a 

învățământului 

terțiar universitar 

în sprijinul 

creșterii 

www.vivafm.ro 

18.04.19 

_________ Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia și Camera de Comerț și Industrie Suceava, 

iar obiectivul general se referă la aplicarea unui sistem integrat 

de măsuri de educație și de formare profesională în vederea 

îmbunătățirii competentelor antreprenoriale pentru studenți 



economice, la 

Camera de Comerț 

și Industrie 

doctoranzi și cercetători post doctoranzi, în concordanță cu 

cerințele pieței muncii fiind implementat în regiuni mai puțin 

dezvoltate (Sud Muntenia, Centru, Nord-Est). 

 


