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11 profesori din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava 

(USV) vor primi titlul de „Profesor Bologna”, la finele lunii, la 

Iaşi, în cadrul celei de-a XII ediţii a „Galei Profesorului 

Bologna“, proiect de tradiţie al Alianţei Naţionale a 

Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR). 

Laureaţii din acest an sunt: Cristina Gabriela Constantinescu 

(Facultatea de Industrie Alimentară), Antonio Ştefan Sandu 

(Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative - FDSA), Lucian 

Sorin Stănescu (FDSA), Cornelia Macsiniuc (Facultatea de 

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării), Elena Raluca Bulai 

(Departamentul de Sănătate şi Dezvoltare Umană), Luminiţa 

Irimescu (Facultatea de Inginerie Mecanică), Doru – Eugen 

Tiliuţe (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 

- FSEAP), Mihai Costea (FSEAP), Maria-Doina Schipor 

(Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei), Constantin Ungureanu 

(Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor - 

FIESC), Marius Prelipceanu (FIESC). 

Potrivit organizatorilor, evenimentul urmăreşte premierea şi 

promovarea profesorilor ce formează generaţii, reprezintă 

adevărate valori şi sunt modele pentru studenţi. 

„Scopul acestui eveniment este de a motiva cadrele didactice în a 



pune accent pe partea didactică, pe partea de predare - învăţare, 

partea pedagogică şi pentru a aduce la cunoştinţă una dintre 

liniile directoare ale procesului Bologna, şi anume învăţământul 

îndreptat către student”, au declarat reprezentanţii ANOSR. 

De-a lungul celor 11 ediţii ale proiectului desfăşurate până în 

prezent, au fost premiaţi peste 960 de Profesori Bologna, aceştia 

constituind Comunitatea Profesorilor Bologna, un grup al 

exemplelor de bună practică din universităţile româneşti. 

ANOSR mai completează că Gala Profesorului Bologna este 

singura iniţiativă naţională menită să omagieze şi răsplătească 

performanţa didactică a profesorilor, punând în lumină acei 

profesori care reuşesc să inspire şi să stârnească interes prin 

metode de predare adaptate la nevoile şi interesele studentului de 

azi. 

„Titlul de Profesor Bologna este cu atât mai semnificativ cu cât 

acesta vine exclusiv din partea studenţilor. Aceştia au făcut 

nominalizări pe site-ul www.profitari.ro, iar în urma evaluărilor 

au fost desemnaţi câştigătorii. La ediţia din acest an au fost, în 

total, 597 de nominalizări, dintre care 305 noi unice”, spun 

organizatorii. 
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Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români - Filiala 

Suceava organizează, în perioada 18-19 mai, ediţia a IV-a a 

competiţiei „Studentul Sucevean”, care are ca temă „Veşnicia s-a 

născut la sat”, fiind inspiraţi de anul omagial al satului românesc. 

„Avem plăcerea să vă invităm, ca şi în anii trecuţi, să luaţi parte 

http://www.profitari.ro/


 

 

 

la evenimentul organizat pentru noi, tinerii, cu scopul 

descoperirii importanţei satului românesc în inimile fiecăruia 

prin intermediul conferinţei, atelierelor de dezbatere şi 

activităţilor pregătite”, spun organizatorii. 

Înscrierile se vor face la unul dintre numerele de telefon 0758 

457 190 (Georgiana Hlodec) şi 0746 770 888 (Gabriela Onofrei), 

până pe 17 mai, la ora 14:00. Preţul înscrierii este 20 de lei (se 

asigură masa, cazarea şi materialele de lucru necesare). 

Evenimentul este organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava şi Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români - 

Filiala Suceava. 
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După două înfrângeri consecutive, ambele în deplasare, la Buzău 

și Bacău, echipa de handbal a Universității Suceava și-a 

complicat situația în lupta pentru menținerea în Liga Națională, 

în turneul play-out. După șase etape disputate în această fază, 

sucevenii ocupă locul cinci, poziție ce la finalul play-out-ului 

duce direct în eșalonul secund. CSU Suceava se află la un singur 

punct de un loc de baraj, diferența față de primul loc mărindu-se 

la cinci puncte, poziție pe care a urcat Bacăul, după victoria de 

miercuri, cu studenții. În aceste condiții, sâmbătă, de la ora 

18.00, echipa pregătită de antrenorii Adrian Chiruț și Iulian 

Andrei este obligată să câștige meciul de pe teren propriu cu CS 

Minaur Baia Mare, echipă ce se află la patru puncte în fața 

sucevenilor. 

„Suntem cu moralul la pământ după cele două meciuri pierdute 

la Buzău și Bacău, dar important este să ținem capul sus și să 



luptăm până la final. Suntem obligați să nu mai facem pași 

greșiți și am încredere în jucători că se vor aduna și se vor 

concentra foarte bine în meciurile ce-au mai rămas. Suntem în 

grafic, chiar dacă s-a complicat situația și cât mai avem șanse 

matematic, trebuie să ne agățăm de orice oportunitate”, a explicat 

antrenorul sucevenilor, Adrian Chiruț. 

După acest meci, Universitatea mai are trei partide de disputat 

într-un interval scurt, joi, 16 mai la Cluj, duminică, 19 mai la 

Făgăraș și miercuri, 22 mai, pe teren propriu, cu Buzăul. 

La finalul play-out-ului, primele două clasate vor rămâne direct 

în Liga Națională, următoarele două echipe vor merge la baraj cu 

locurile 3 și 4 de la turneul final al Diviziei A, iar ultimele două 

locuri vor retrograda direct în al doilea eșalon.     
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În prima etapă a returului play-out-ului Ligii Naționale de 

handbal, echipa Universității Suceava a pierdut la scor, în 

deplasarea de la CSM Bacău, 20–31. Într-un meci foarte 

important pentru puncte, prima parte a meciului a fost una destul 

de echilibrată, cu o echipă gazdă ce a fost mai exactă în atac și a 

avut un plus de motivație dat de spectatorii dintr-o sală 

polivalentă, pe care județul Suceava n-a avut-o niciodată. În 

partea a doua, după șapte minute de echilibru, sucevenii n-au mai 

găsit calea spre gol, s-au precipitat în atac, au aruncat la poartă 

mult prea devreme, au greșit pase, au făcut forțări și pași, și le-au 

permis gazdelor să marcheze de opt ori în 13 minute, față de doar 

două goluri ale Universității. În ultimele șase minute, gazdele au 



defilat în teren și au încheiat meciul la o diferență de 11 goluri, 

una din cele mai severe înfrângeri din acest sezon al sucevenilor. 
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Timp de trei zile, de duminică şi până marţi, municipiul Suceava 

va fi pentru al treilea an consecutiv gazda turneului final al 

Campionatului Naţional Universitar de handbal masculin, o 

competiţie câştigată în ultimele două sezoane de echipa 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

La această ediţie, pe lângă gazdele de la Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava, vor participa alte cinci echipe, 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea 

Transilvania din Braşov, Universitatea Politehnica din Bucureşti, 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din 

Bucureşti şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa. Meciurile 

Campionatului Naţional Universitar de handbal masculin se vor 

desfăşura în două locaţii, sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu 

Program Sportiv din Suceava şi sala de sport de la Şcoala 

Gimnazială „Ion Creangă” Suceava. 

Duminică seară va avea loc şedinţa tehnică, unde se va trage la 

sorţi şi componenţa celor două grupe de câte trei echipe. Luni, 

începând cu ora 9.00 vor avea loc jocurile din grupe, unde se va 

juca fiecare cu fiecare, iar marţi sunt programate meciurile de 

clasament, în care se va stabili şi noua campioană naţională 

universitară. Deţinătoarea ultimelor două titluri naţionale, echipa 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, a reprezentat 

România, în anul 2017, la Campionatul European Universitar de 

Handbal Masculin, desfăşurat în Malaga, Spania, obţinând titlul 

de Campioană Europeană. În 2018, echipa de handbal a 



Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a participat, din nou, 

la Campionatul European Universitar de Handbal Masculin, care 

s-a desfăşurat în Coimbra, Portugalia, unde s-a clasat pe locul III. 

Această ediţie a Campionatului Naţional Universitar de handbal 

masculin este organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin 

Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, în parteneriat cu 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, prin Facultatea de 

Educaţie Fizică şi Sport, Federaţia Română de Handbal, Clubul 

Sportiv Universitatea din Suceava, Asociaţia Judeţeană de 

Handbal Suceava, Liceul cu Program Sportiv Suceava şi Şcoala 

Gimnazială „Ion Creangă” Suceava. 

Naţionalele universitare vin într-o perioadă încărcată pentru 

echipa de handbal CSU Suceava, care se luptă pentru menţinerea 

în Liga Naţională în turneul play-out, fază în care are meciuri din 

trei în trei zile. La universitare nu vor putea să participe toţi 

jucătorii echipei sucevene, deoarece în teren pot să intre numai 

jucători până-n 30 de ani sau care împlinesc în acest an această 

vârstă.  
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Iubitorii de carte au ocazia să intre în contact cu oferta a peste 30 

de edituri din țară și din străinătate în cadrul celei de-a VI-a ediții 

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

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 

Câteva din cele mai importante edituri din România îi aşteaptă și 

astăzi pe cititorii din Suceava cu standuri atractive, în corpul A al 

Universității. De asemenea, publicul are acces gratuit la toate 

evenimentele din cadrul salonului, programul complet putând fi 

consultat la http://www.biblioteca.usv.ro/. 

Târgul a debutat joi, 9 mai, coordonatoarea Bibliotecii USV, 

prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, menționând că „salonul 

de carte de la Suceava este unul special pentru că este singurul 

organizat de o universitate și care se desfășoară în incinta unei 

universități. (...) Anul acesta salonul nostru de carte coincide, în 

mod fericit, cu Ziua Europei, cu momentul în care se hotărăște, 

http://www.biblioteca.usv.ro/


în România, destinul Europei pentru următorii ani, cu Ziua 

Victoriei, cu atâtea evenimente fericite din această perioadă în 

cadrul căreia noi ne-am situat cu proiectul «România citește» și 

cu proiectul național aprobat de Guvernul României - «2019 – 

Anul cărții în România». Salonul nostru de carte este unul 

internațional, avem o largă participare internațională, Ucraina, 

Senegal, Serbia, Germania”. Aceasta a mai arătat că Institutul 

Bucovina de la Augsburg este alături de Inspectoratul Școlar 

Județean, Casa de Cultură a Studenților, partener al acestei ediții. 

De asemenea, Sanda-Maria Ardeleanu a menționat că prin 

intermediul acestui eveniment, USV întinde încă o punte a 

dialogului către comunitate, către regiune, către națiune. 

„Îi aștept pe suceveni să vină să cumpere carte, să citească, să 

intre în dialog cu noi. (...) Salonul este un festin al spiritului, al 

școlii. Sigur că veți vedea aici carte academică, carte științifică, 

literatură. La USV sunt semințe care rodesc, la USV există 

aplecare pentru inițiative de genul acesta, pentru creativitate. Vă 

mulțumim că ați înțeles acest lucru. Sunt fericită că semințele 

aruncate acum șase ani de prorectorul Mihai Dimian au ajuns 

astăzi vlăstare”, a mai adăugat Ardeleanu. 

  

„Cartea creează posibilitatea dialogului și premisele toleranței” 

La rândul său, coordonatorul ediției a VI-a a salonului, 

prorectorul și criticul literar Mircea A. Diaconu, a arătat că „este 

un moment special”, un îndemn la lectură, o întâlnire de bun 

augur pentru toți participanții. 

„Cartea unește. Probabil au fost momente în istorie când cartea a 



dezbinat, dar cred că orice s-ar spune cartea creează posibilitatea 

dialogului și creează premisele toleranței. Așadar, este un 

moment festiv. Indiscutabil faptul că sunt aici foarte multe 

edituri înseamnă și o chestiune pragmatică. E vorba de întâlniri 

cu cititorii, e vorba de întâlniri cu posibili parteneri, cu librăriile, 

pentru a discuta politici concrete. Este un moment important 

pentru toată lumea. USV se bucură că poate să organizeze un 

astfel de eveniment și sperăm ca el să lase urme în existența 

noastră imediată, în aceste zile, dar și în momentele de viitor”, a 

precizat Mircea A. Diaconu în deschiderea salonului. 

Invitatul de Onoare al ediţiei a VI-a a Salonului Internaţional de 

Carte „Alma Mater Librorum" este Editura Junimea, care 

aniversează 50 de ani de existenţă. 
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Zeci de edituri şi case editoriale de prestigiu participă  la cea de a 

VI-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte „Alma Mater 

Librorum”, deschis, joi, la USV. 

Coordonatoarea Bibliotecii USV, prof. univ. dr. Sanda-Maria 

Ardeleanu a deschis cea de-a VI-a ediție a Salonului 

Internațional de Carte „Alma Mater Librorum”. 

Ea  a spus că este singurul salon de carte organizat de 

universitate și care se desfășoară în incinta universității. 

 „Salonul nostru de carte este o sărbătoare, este un festival al 

spiritului, al școlii. Sigur că veți vedea aici carte academică, carte 

științifică dar și literatură”, a spus Sanda Maria Ardeleanu. 



spiritului” 

 

De asemenea, la această manifestare a participat și coordonatorul 

ediției a VI-a  a Salonului Internațional de Carte, prorectorul 

USV prof. univ. dr. critic literar Mircea A. Diaconu care a 

menționat că salonul de carte este un moment festiv.  

La rândul său, directorul Editurii USV, Victor Andrei Cărcăle a 

apreciat că acest salon nu este doar un salon de carte ci este 

un  eveniment  la care participă persoane interesate din diverse 

domenii. „Avem aici cărți care ne vor invita să medităm, ne vor 

invita să înțelegem mai bine ce se întâmplă în mințile luminate 

din această planetă”, a spus Cărcăle. 

În cadrul evenimentului au fost organizate şi câteva momente 

culturale de excepţie, printre acestea numărându-se spectacolul 

închinat Zilei Europei, care a avut loc în intervalul orar 10:00-

12:00, la Auditorium–ul „Joseph Schmidt”,  organizat de Şcoala 

„Mihai Halunga” din Hânţeşti, cu participarea elevilor de la 

Şcolile din Adâncata, Calafindeşti, Şerbăuţi, Zvoriştea, Voloca-

Hliboca, regiunea Cernăuţi, şi a Şcolilor Gimnaziale „Miron 

Costin”, „Jean Bart” şi nr. 4,  din Suceava. 

Totodată, în aceeași  zi, de la ora 14:00, în Holul central din 

Corpul A al USV, membrii Grupului vocal-instrumental 

“Noiţele”, de la Şcoala Gimnazială nr.1 Bogdăneşti, susțin  un 

moment muzical.  

Autori din Germania, România, Senegal, Serbia şi Ucraina, dar şi 

27 de edituri şi case editoriale de prestigiu participă la cea de a 

VI-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte “Alma Mater 

Librorum” organizat de USV în perioada 9-10 mai. (Cristina 

Adelina Ciobanu)  



 


