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Studenți ai USV au câștigat mai multe premii la concursul 

internațional „Robomaniacs” care s-a desfășurat în perioada 19-

21 aprilie în organizarea Ligii Studenților din Facultatea de 

Mecanică Timișoara. 

La acest concurs USV s-a prezentat cu un număr de 15 studenți 

înscriși la probele Line Follower Classic, Turbo și Enhanced; 

Mini Sumo, Labirint și Freestyle. 

Echipa InelX formată din Maciuc Alexandru-Ilie, Gherasim 

David, Duduman Alexandru, Pamparău Cristian, Burla David, 

Copilu Denis, Onică Adrian Ștefan, a obținut locurile I și II la 

proba Freestyle și locul III la proba Labirint. 

Echipa Electro Racers formată din Bilius Alexandru, Popovici 

Liviu, Șandru Ionuț și Mandici Cristi a obținut locurile I, II și III 

la proba Mini Sumo, locul II la proba Line Follower Enhanced și 

Classic.  

Echipa TechM formată din Macsim Beniamin, Miron Cristi și 

Murariu Andrei a obținut locul II la proba de Maze.  

Tot la proba de Mini Sumo a participat și studentul Vișan 

Gabriel-Andrei în cadrul echipei USV ELITE. 

Profesorii îndrumători ai acestor echipe sunt: Remus Prodan, 



Adrian-Ioan Petrariu. 

Potrivit USV aceste rezultate dau încredere celorlalți studenți 

USV ce au participat fiind un început pentru toți în a-și 

perfecționa cunoștințele de hard&soft și pentru a-și crea un 

palmares.  

Prin intermediul acestor competiții de robotică, studenții USV au 

ocazia de a întâlni companii renumite în domeniul IT, 

menționează sursa citată. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va găzdui, în 

perioada 10-11 mai 2019, a treia ediţie a manifestării „Printemps 

de l’innovation du français”, sub titlul „Nouvelles pratiques de 

classe et enseignement du français”, cu scopul de a facilita 

interacţiunea între generaţii, între organizaţii, între spaţiile 

culturale, ca vector al creativităţii şi al progresului 

educaţional.Peste 100 de profesori din județele Suceava, 

Botoșani, Neamţ, Vrancea, Craiova şi Republica Moldova, 

alături de experţi internaţionali specializaţi în didactica limbii 

franceze, reprezentanţi ai unor instituţii culturale şi inspectorate 



 şcolare, dar şi de studenţi ai Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării vor participa la acest eveniment, care îşi propune să 

abordeze şi să disemineze câteva strategii inovatoare de predare 

a limbii franceze şi de transmitere a valorilor civilizaţiei 

francofone. 

După ceremonia de deschidere, participanții la manifestare vor 

asista la o conferință susținută de Gérard Alard, director adjunct 

al cabinetului ministrului educației din comunitatea franceză din 

Belgia și director al programului „Ouverture aux Langues et aux 

Cultures” în cadrul Ministerului Federației Wallonie – Bruxelles. 

Conferința cu tema: „Franceza ca limbă de învățare într-un 

context migrator și de luptă împotriva excluderii” va oferi 

profesorilor și studenților la eveniment un punct de plecare 

pentru discuții interesante privind importanța învățării limbii 

franceze într-un context mondial atât de schimbător.  

Pe parcursul celor două zile de formare, Gérard Alard va modera 

și o Masă rotundă în cadrul căreia va expune problema „Învățării 

limbii franceze ca deschidere către alte culturi și limbi încă de la 

grădiniță.” Ca în fiecare an, stagiul de formare va cuprinde șase 

ateliere animate de specialiști francofoni în domeniul didacticii 

FLE, având ca teme practici inovatoare de predare-învățare. 

Darko Ristovski, Halyna Kutasevych, Sonia Berbinski, Ruxandra 

Boitan, Thibault Desmond şi Zouhir Hariq vor susține ateliere 

interactive și vor veni cu metode noi de abordare a limbii 

franceze în cadrul orelor de curs pentru a atrage un număr cât 

mai mare de elevi către studiul limbii franceze prin joc, teatru, 

cântec.  

La această ediție, manifestarea va beneficia și de o perspectivă 



africană asupra predării limbii franceze prin prezența lui 

Mamadou Dramé, profesor la Universitatea Cheikh Anta Diop 

din Dakar, coordonator a numeroase programe științifice și 

culturale derulate în Senegal și alte țări africane, care va participa 

la dezbaterile din cadrul meselor rotunde și atelierelor.Stagiul de 

formare din acest an se intersectează cu un proiect internațional 

inițiat și derulat de Centrul de Reușită Universitară, în parteneriat 

cu Universitatea Liberă Internațională din Moldova și 

Universitatea din Craiova și sprijinit de Agenția Universitară a 

Francofoniei - Grandir en français /Să creștem împreună cu 

limba franceză - care își propune să contribuie la formarea 

studenților și profesorilor de limbă franceză în domeniul 

francezei pentru copii, un domeniu care a fost mai puțin 

valorificat în ultimii ani. 

 O parte din atelierele propuse la a treia ediție a acestei 

manifestări, devenită deja tradițională în rândul profesorilor de 

limba franceză din județul Suceava, vor pune deci în discuție 

diversele metode inovatoare care pot fi utilizate în predarea 

francezei la vârste foarte mici.Președintei ARPF – Sucursala 

Suceava, prof. dr. Daniela-Irina Melisch, inițiatoare (alături de 

Marc Oddou, fondator „MOddou FLE”, expert asociat CIEP, 

autor, consultant, formator, conceptor-realizator de proiecte 

numerice) a acestui eveniment important pentru formarea 

continuă a profesorilor de limba franceză, i s-au alăturat, în 

această a treia ediție, Mariana Șovea și Sanda-Maria Ardeleanu, 

responsabili CRU USV, și Constantin Tiron, inspector școlar 

pentru limbi moderne din cadrul Inspectoratului Școlar Suceava. 

Partenerii acestei manifestări sunt instituții care sprijină în mod 

constant limba franceză și valorile francofoniei : Universitatea 



„Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării, Centrul de Reușită Universitară, Agenția 

Universitară a Francofoniei, Delegaţia generală Valonia-

Bruxelles la București, Inspectoratul Școlar Suceava şi Centrul 

de Carte Străină Sitka Alaska. Aceşti parteneri au făcut posibilă 

prezenţa invitaţilor străini şi a formatorilor care vor anima 

atelierele ce se vor desfăşura pe durata celor două zile a stagiului 

de formare continuă. Editura Hachette, Centrul de Carte Străină 

Sitka Alaska și revista „Le français dans le monde” vor oferi 

premii participanților la eveniment și vor organiza un târg de 

carte cu ultimele apariții din domeniul didacticii limbilor străine. 
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_________ Această competiție școlară se va  desfășura în perioada 29 

aprilie-4 mai. Probele vor avea loc în patru centre de concurs:  la 

Colegiul de Informatică “Spiru Haret”, la Colegiul Economic 

“Dimitrie Cantemir”, la Universitatea “Ştefan cel Mare” și la 

Colegiul Național “Petru Rareș”. Festivitatea de premiere va 

avea loc vineri, 3 mai 2019, începând cu orele 19.30, la USV. 

_________ Ecologizare în 

parcul Şipote, de 

Ziua Pământului 

www.monitorulsv.ro 

23.04.19 

_________ O nouă campanie de curăţare a gunoaielor aruncate în parcul 

Şipote a avut loc luni dimineaţă, chiar de Ziua Pământului. 

La activitate au participat aproximativ 65 de persoane, angajaţi ai 

Direcţiei Silvice Suceava, ai Ocolului Silvic Pătrăuţi, ai Direcţiei 

Judeţene pentru Sport şi Tineret Suceava, dar şi voluntari 

specializaţi în lucrul în zona forestieră. 

De asemenea, la eveniment au luat parte cu entuziasm elevi şi 

studenţi reprezentând mai multe organizaţii neguvernamentale 

judeţene de tineret: Consiliul Judeţean al Elevilor Suceava, 

Clubul INTERACT Suceava Bucovina şi Asociaţia Studenţilor 

din Universitatea Suceava. 

În urma parcurgerii traseului pietonal din parcul Şipote până la 

Statuia Ecvestră a lui Ştefan cel Mare şi scările de acces din 

pădure s-au strâns aproximativ 50 de saci de deşeuri, în special 

sticle şi materiale plastice, aruncate în vegetaţia de pe traseu. 



Elevii şi studenţii suceveni au remarcat faptul că o parte a zonei 

s-a prezentat curată, fapt datorat acţiunii de ecologizare 

organizate de Direcţia Silvică în urmă cu două săptămâni, dar şi 

faptul că zona scărilor de metal şi a celor de beton este plină de 

deşeuri aruncate de cei care parcurg aceste trasee spre Cetatea de 

Scaun sau Statuia Ecvestră a lui Ştefan cel Mare. Din păcate 

lipsa coşurilor de gunoi este una dintre cauzele principale ale 

mizeriei din zonă, evident, pe lângă lipsa unei minime educaţii 

civice de care ar trebui să dea dovadă unii vizitatori ai zonei. 

Deşeurile colectate au fost transportate la un centru specializat în 

vederea reciclării. 

Acţiunea a fost organizată de către Direcţia Silvică Suceava şi 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava în baza 

protocolului semnat la nivel naţional de către Regia Naţională a 

Pădurilor – Romsilva şi Ministerul Tineretului şi Sportului. 
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_________ Studenți de la 13 universități din țară au participat, săptămâna 

trecută, la a XII-a ediție a Continental Technical Competition, și 

au fost invitați de Continental să găsească soluții pentru diferite 

teme din industria automotive. 

Teme precum vehiculele interconectate, securitatea cibernetică, 

optimizarea inteligentă a producției și conducerea autonomă au 

fost aduse în atenția studenților participanți la competiția 

desfășurată în Sibiu. 106 studenți din 11 centre universitare 



(Alba Iulia, Brașov, București, Chișinău, Cluj-Napoca, Craiova, 

Petroșani, Pitești, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș) au concurat în 

finala Continental Technical Competition. Ei au ales una dintre 

cele patru probe: Cybersecurity, Connected Electric Vehicles, 

Production Flow Optimization și Debate – Ethical Aspects of 

Autonomous Driving. 

_________ Studenții au 

învățat despre 

încondeierea 

ouălor 

www.info-suceava.com 

23.04.19 

_________ 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, 

au organizat în pragul Sărbătorii Învierii evenimentul Tehnica de 

încondeiere a ouălor la atelierul de creaţie – USV între artă, 

tradiţie şi cultură. Acțiunea a inclus 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 s-a organizat și o 

expoziție de ouă încondeiate, iar după prezentarea tehnicii de 

încondeiere a ouălor, la atelierul de creație a fost organizată şi o 

competiție de încondeiat ouă. Evenimentul a fost organizat în 

contextul implementării proiectului cu titlul DEZVOLTĂM 

IDEI NOI PENTRU VOI ŞI PENTRU NOI – DIVON, în valoare 

de 20.000 lei, finanțat de către Casa de Cultură a Studenților – 

CCS din Municipiul Suceava și cofinanțat de către un colectiv de 

cadre didactice ale Facultății de Drept și Științe Administrative, 

precum și de către Asociația LUMEN. 

 

_________ O elevă a 

Colegiului 

www.newsbucovina.ro _________ Inspectorul şcolar pentru limbi moderne din cadrul ISJ Suceava, 

profesorul Constantin Tiron, a publicat pe site-ul dedicat 
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23.04.19 informării profesorilor suceveni de limbi străine rezultatele 

obţinute de elevii din judeţ la etapa naţională a Olimpiadei de 

limbi romanice- Limba franceză. 

El a menţionat că lotul olimpic al județului Suceava a fost format 

din 13 elevi, iar 8 dintre ei s-au întors cu premii și mențiuni de la 

această competiţie. 

El a spus că președintele Comisiei Olimpiadei de limbi romanice 

– limba franceză a fost prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc, 

iar vicepreședintele probei orale a olimpiadei a fost conf. univ. 

dr. Olga Gancevici, ambele cadre universitare provenind de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 

 


