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În pragul Sărbătorii Învierii, studenții Facultății de Drept și 

Științe Administrative din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, reuniți în Grupurile de iniţiativă studenţească 

Administraţie Publică şi Poliţie Locală, organizează evenimentul 

Tehnica de încondeiere a ouălor la atelierul de creaţie – USV 

între artă, tradiţie şi cultură,care va avea loc luni, 22 aprilie 2019, 

începând cu ora 12:00, în campusul universitar, corp B, sala 

FIM1. 

Evenimentul va include prezentarea meşteşugurilor ce ţin de 

specificul perioadei pascale, prin încondeiatul ouălor de Paşte şi 

priceasnă, cu participarea a două tinere talente (surorile Ionela și 

Marinela PENTELESCU, cea de a doua invitată fiind studentă a 

USV-FDSA). Cu acest prilej, se va organiza și o expoziție de ouă 

încondeiate, iar după prezentarea tehnicii de încondeiere a 

ouălor, la atelierul de creație va fi organizată şi o competiție de 

încondeiat ouă. 
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________ Prezentarea 

meşteşugurilor ce 

ţin de specificul 

perioadei pascale, 

luni, la USV 

www.obiectivdesuceava.ro 

20.04.19 
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www.stirimoldova24.ro 
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________ Universitatea II 

termină sezonul cu 

o deplasare la 

Brașov 

www.monitorulsv.ro 

20.04.19 

________ Echipa secundă de handbal a Universității Suceava va încheia 

astăzi meciurile din actualul sezon al Diviziei A seria A cu o 

deplasare pe terenul Centrului Național Olimpic de Tineret din 

Brașov. Meciul este unul important doar pentru locul final din 

clasament și asta deoarece cele două echipe sunt la egalitate de 

puncte pe locurile trei și patru. Chiar dacă terminau pe primele 

două locuri, cele două echipe nu au dreptul de a merge la turneul 

semifinal al eșalonului secund și asta deoarece Suceava este 

www.centruldepresa.ro 

20.04.19 

 

www.monitoruldestiri.ro 

20.04.19 



 satelitul echipei din Liga Națională, iar Brașovul aparține de 

Federația Română de Handbal. În celelalte trei meciuri disputate 

în acest campionat, CSU Suceava, pregătită de antrenorul Ioan 

Tcaciuc, a reușit să se impună în ambele meciuri disputate pe 

teren propriu, la sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program 

Sportiv din Suceava, 37 – 33 (22 – 18) și 30 – 21 (17 – 9), și a 

pierdut meciul din deplasarea de la Brașov, 28 – 38 (14 – 16). 

Înaintea acestei ultime etape se știu echipele calificate mai 

departe din cele patru serii ale Diviziei A. Astfel, opt echipe, 

împărțite în două grupe, vor lupta la turneul semifinal ce va avea 

loc la Brașov, în sala „Dumitru Popescu Colibași”, în perioada 3 

– 5 mai. În prima grupă vor fi CSM Vaslui, CSM Reșița, CS 

Medgidia și Szejke Odorheiu Secuiesc, iar în a doua, CSM 

Alexandria, CSM Sighișoara, CSU Galați și CSU Craiova. În 

aceste grupe se va juca fiecare cu fiecare, iar primele două 

clasate se vor califica la turneul final, unde se va decide cine 

promovează direct în Liga Națională și cine va merge la baraj, 

alături de locurile trei și patru din play-out-ul primului eșalon. 
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Targu Frumos 

www.bzi.ro 

22.04.19 

________ „Saptamâna altfel” la Liceul Teoretic „Ion Neculce„ din Târgu 

Frumos a debutat luni, 15 aprilie 2019, si a continuat în zilele ce 

au urmat cu o serie de proiecte inedite prin care elevilor le-a fost 

oferit prilejul de a-si explora creativitatea si de a-si extinde 

orizonturile cunoasterii prin noi modalitati de abordare. 

Simpozionul a fost deschis de o sesiune stiintifica, în cadrul 

careia au luat cuvântul prof. dr. Sergiu-Constantin Enea, vice-

primarul orasului Târgu Frumos, prof. Ion Alexa-Anghelus, 

reprezentantul Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Iasi, 



inspector prof. Maria Rados, prof. univ. dr. Dumitru Boghian, 

Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, precum si 

reprezentantii delegatiilor institutiilor scolare partenere, director 

al Liceului Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra” din 

Chisinau, Republica Moldova, prof. Rodica Postu, director al 

Scolii Medii Complete de Gradul I-III Opriseni, Ucraina, prof. 

Nicolai Bodnariuc, prof. dr. Tiberius Parpauta, de la Colegiul 

Economic Administrativ Iasi, prof. Anca Aparaschivei, de la 

Colegiul National „Mihail Sadoveanu” Pascani. Evenimentul a 

fost asociat cu excursii itinerare de explorare a culturii locale, cu 

însemnatate istorica nationala. Zilele Liceului s-au finalizat 

vineri, 19 aprilie, prin alte doua actiuni de anvergura. În cadrul 

conferintei „Noile si vechile religii seculare. Comunismul si 

corectitudinea politica”, invitat de onoare a fost prof. univ. dr. 

Nicu Gavriluta - Facultatea de Filosofie si Stiinte Social - 

Politice din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) 

din Iasi, care a vorbit în Sala Mare a Casei de Cultura "Garabet 

Ibraileanu" din oras. Actiunea „Traditii culinare antice”, realizata 

în parteneriat cu Asociatia Culturala „Geto-Dacii” din Moldova, 

a încheiat aceasta saptamâna prin valorificarea gastronomiei 

românesti, ca o componenta importanta a patrimoniului cultural 

national intangibil. 

________ 360 de liceeni vor 

participa la 

Olimpiada 

Națională de 

Informatică, la 

www.suceavalive.ro 

20.04.19 

 

________ Olimpiada Națională de Informatică se va desfășura la Suceava, 

în perioada 29 aprilie – 4 mai 2019. Competiția este organizată 

de Inspectoratul Școlar Județean Suceava în parteneriat cu 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și cu sprijinul mai 

multor licee și colegii din municipiu (Colegiul Național  „Ștefan 

cel Mare” Suceava, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, 

www.agerpres.ro 

19.04.19 

 



Suceava www.ziaruldepenet.ro 

20.04.19 

Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, 

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, Liceul 

Teoretic „Filadelfila” Suceava, Liceul cu Program Sportiv 

Suceava). 

La olimpiada vor fi prezenți 360 de elevi de liceu, însoțiți de 47 

de profesori. Trebuie precizat faptul că anumite județe au un 

număr mare de calificați, datorat mediilor ridicate la etapa 

județeană a olimpiadei de informatică. Este vorba despre județul 

Vaslui (13 elevi calificați la națională), Cluj (15 elevi), Iași (20  

de elevi), Prahova (21 de elevi) și București (93 de elevi). Cu 12 

elevi participanți județul nostru se clasează printre cele cu 

rezultate foarte bune la faza județeană a olimpiadei. Probele se 

vor desfășura în patru centre de concurs: Colegiul Național de 

Informatică „Spiru Haret” Suceava, Colegiul Economic 

„Dimitrie Cantemir” Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava și Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava. Pentru 

etapa naţională a acestei competiții subiectele sunt elaborate de 

Comisia Centrală a ONI formată din profesori universitari, 

profesori de liceu care s-au remarcat prin rezultatele elevilor pe 

care îi pregătesc și foști olimpici. 

________ Salon de carte, în 

mai, la USV 

www.intermediatv.ro 

19.04.19 

________ În zilele de 9 şi 10 mai, Biblioteca Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, coordonată de Sanda-Maria Ardeleanu, va 

organiza cea de-a VI-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte 

„Alma Mater Librorum”. 

 


