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CSU Suceava a început cu stângul turneul play-out, în pofida 

faptului că după tragerea la sorți teribilă din campionat, a avut o 

șansă faină. După eșecul, neașteptat cu CSM Bacău, gruparea 

suceveană pregătită de Adi Chiruț a reușit ceva deosebit pe 

terenul echipei Minaur Baia Mare, cea mai bună din play-out. 

Gazdele au început în forță în disputa cu CSU Suceava și au 

condus cu patru goluri diferență. Pe parcurs, sucevenii s-au 

„ambalat” și au revenit în joc. La pauză, CSU Suceava era la 

timonă, dar tot jocul, în principiu, depindea de golgheterul Ligii 

Naționale, Csepreghi. 

Finalul meciului a fost grozav, CSU Suceava a rezistat la final și 

a egalat la 29-29 cu golul lui Adomnicăi. Csepreghi a ratat 

ultima aruncare și CSU Suceava a scos un punct mare în 

Maramureș. Pentru suceveni va urma miercuri, 24 aprilie, jocul 

cu „lanterna roșie” U Cluj și apoi, tot acasă cel cu CSM Făgăraș. 
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CSU Suceava a obținut primul său punct în play-out, după ce a 

remizat miercuri, 29-29, pe terenul formației Minaur Baia Mare, 

în etapa a doua a turneului pentru menținerea în Liga Zimbrilor. 
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Preșcolarii de la 

Grădinița Nr. 8 
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muzeele sucevene 
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Local 

 

Grădinița cu Program Normal Nr. 8 Suceava a desfășurat, în 

perioada 15- 19 aprilie, diferite activități specifice programului 

„Săptămâna altfel”, sub îndrumarea educatoarelor Irina 

Rădășanu, Anamaria Nastasi și Cătălina Irimia. Dintre aceste 

activități, cea care i-a încântat cel mai mult pe preșcolari a fost 

vizita la ISU Suceava, unde copiii au fost primiți cu drag de 

pompierii care au vorbit cu mândrie despre meseria pe care și-au 

ales-o și au prezentat mașinile din dotare.  

Observatorul Astronomic Suceava i-a încântat, de asemenea, pe 



cei mici. Aici le-au fost prezentate planetele, stelele, 

constelațiile, într-un mod foarte accesibil lor. „Săptămâna altfel” 

a cuprins și vizitarea Muzeului de Istorie și a Muzeului de 

Științele Naturii, unde copiii au intrat pentru prima dată în 

contact cu istoria locală și națională, dar și cu fauna și flora 

Bucovinei.  

 

_________ Câștigătorii 

Concursului 

național de creație 

plastică pentru 

preșcolari 

„Penelul 

Fermecat” 

www.monitorulsv.ro 
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_________ Juriul Concursului național de creație plastică pentru preșcolari 

„Penelul Fermecat” ediția a –XIV- a, etapa națională, a stabilit 

câștigătorii competiției. 

Concursul a fost inițiat de către Inspectoratul Școlar Suceava, de 

către profesor învățământ preșcolar, prof. Daniela Răileanu, în 

parteneriat cu: Consiliul Județean Suceava, Direcția pentru 

Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului 

Suceava, Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Suceava, Colegiul de 

Artă „Ciprian Porumbescu" Suceava, Facultatea de Științe ale 

Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare" Suceava, 

părinți ai preșcolarilor din grădinițele județului Suceava și este 

organizat de cadrele didactice de la: Grădinița cu Program 

Prelungit „Gulliver’’ Suceava, Grădinița cu Program Prelungit 

„1-2-3” Suceava și Grădinița cu Program Normal Ipotești. 

Expoziția cuprinde 232 lucrări ale preșcolarilor cu vârstă 

cuprinse între 4-6 ani, din grupele mijlocie și mare, din județul 

Suceava, Teleorman, Botoșani, Mureș și Cluj, structurate în 4 

secțiuni: desen/pictură -134 lucrări, grafică- 43 lucrări, modelaj - 

39 lucrări, mozaic- 16 lucrări. 

 



Adelina 

Talpalariu 

Viitorii liceeni, 

față în față cu 

angajatorii 

suceveni, în 

vederea 

promovării 

învățământului 

profesional dual 

www.monitorulsv.ro 
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Local Colegiile tehnice continuă promovarea învățământului 

profesional dual în rândul părinților și elevilor de gimnaziu din 

județ, miza acestor campanii fiind schimbarea percepției în 

legătură cu acest traseu educațional, informarea cu privire la 

avantajele acestei forme de școlarizare, precum și oferta pentru 

viitorul an școlar. 

Miercuri, 17 aprilie, la Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava 

s-a desfășurat „Porți deschise - Cariera ta este în mâinile tale”, 

eveniment ce a reunit elevi, părinți, profesori și agenți 

comerciali, parteneri în organizarea învățământului profesional 

în județ. 

Prezent în cadrul evenimentului, inspectorul școlar general, prof. 

dr. Cristian Cuciurean a menționat că, în prezent, în Suceava 

funcționează trei clase de învățământ dual, iar pentru anul școlar 

viitor se dorește înființarea a 15 clase de învățământ profesional 

dual, dintre care 13 la învățământul de masă și două la 

învățământul special. 

„Pregătirea dumneavoastră inițială este foarte importantă. În 

momentul de față este nevoie de forță de muncă în toate 

domeniile, iar salariile au crescut considerabil. Este în avantajul 

dumneavoastră, dar trebuie să înțelegeți că trebuie să vă pregătiți 

pentru a putea face față exigențelor pe care agenții economici le 

solicită. (...) Încercați să mergeți pe această rută pentru că puteți 

să vă continuați studiile și la liceu, avantajele sunt de partea 

voastră”, a punctat Cuciurean, care le-a mulțumit agenților 

economici pentru interesul în organizarea claselor de învățământ 

profesional dual. 



 

Au mai luat cuvântul reprezentanți ai administrației locale, ai 

Universității din Suceava, ai agenților economici, aceștia 

subliniind că o meserie în domeniul tehnic este foarte căutată 

peste tot în lume. 

 

_________ Proiect de 
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învățământului 

universitar derulat 

de Camera de 

Comerț și 

Industrie Suceava 
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_________ Camera de Comerț și Industrie Suceava lansează, în această lună, 

proiectul Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în 

sprijinul creșterii economice, contractat prin Programul  

Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cu o durată de 3 ani. 

Proiectul va fi implementat de Universitatea Valahia din 

Târgoviște în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare 

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 doctoranzi și cercetători 

postdoctoranzi, în concordanță cu cerințele pieței muncii fiind 

implementat în regiuni mai puțin dezvoltate. 

_________ Elevi ai claselor a 

VIII-a, invitați să 

afle despre 

oportunitățile de 

formare în 

învățământul dual 

www.crainou.ro 

18.04.19 

Actualitate 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. 



_________ „Vorbirea din 

Moldova – 

Culegere de texte 

semispontane” 

www.crainou.ro 

18.04.19 

Spiritual La Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va 

avea loc luni, 22 aprilie, la ora 13, 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. 

Potrivit reprezentanților USV, Cristina Bleorțu, originară din 

Suceava, fostă studentă a Universității „Ștefan cel Mare”, 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 două 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 prof. 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 zece congrese, 

coordonează o colecție de carte (cu prof. Johannes Kabatek și 

prof 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 două volume în 

calitate de autor și aproximativ 30 de articole, zece recenzii, 



numeroase participări la conferințe naționale și internaționale 

reprezentative. 

Cartea va fi prezentată de prof. univ. dr. Rodica Nagy, director al 

Școlii Doctorale din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. 

 


