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Formaţia CSU Suceava şi-a diminuat considerabil şansele de 

menţinere în Liga Naţională de handbal masculin în urma eşecul 

suferit, sâmbătă, pe teren propriu, în partida cu Minaur Baia 

Mare. Echipa vizitatoare s-a impus cu scorul de 29-24 (14-11), la 

capătul unui joc pe care l-a controlat în totalitate. A fost al treilea 

eşec consecutiv pentru handbaliştii pregătiţi de Adrian Chiruţ, 

care au făcut din nou un meci şters, lipsit de orizont, în nota 

ultimelor evoluţii. S-a greşit mult, atât pe faza de apărare, unde 

echipa a părut lipsită de agresivitate, cât şi în atac, acolo unde s-a 

combinat lent şi s-a ratat din poziţiile cele mai clare. 

„E greu de digerat o asemenea înfrângere, mai ales că avem 

nevoie ca de aer de o victorie. Până la urmă trebuie să admitem 

că am pierdut, adversarii au fost mai buni, iar victoria lor a fost 

una meritată. E clar că nu am făcut un meci reuşit, probabil că 

jucătorii mei au resimţit din plin presiunea acestui joc. Şansele 

noastre de salvare de la retrogradare sunt acum foarte mici, iar în 

cazul în care se va întâmpla acest lucru e greu de spus ce 

urmează”, a declarat antrenorul Adrian Chiruţ. 

CSU Suceava: Andrei, Erhan – Burlacu (5), Tîrzioru (4), 

Ciubotariu (4), Lakovic (3), Petrea (2), Costea (2), Baican (2), 

Olariu (1), Sandu (1), Adomnicăi, Dragnea, Ionescu, Şoldănescu. 



Antrenor: Adrian Chiruţ. 

Minaur Baia Mare: Ţenghea, Apostu, Markelau – Brajovic (6), 

Csepreghi (5), Cristescu (5), Botea (4), Vujadinovic (4), Haiduc 

(2), Nagy (1), Popescu (1), Marta (1), Pop. Antrenor: Raul 

Fotonea. 

Trei partide mai are de disputat gruparea suceveană în acest 

sezon: joi, 16 mai, la Cluj, duminică, 19 mai, la Făgăraş, şi 

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

La finalul play-out-ului vor retrograda direct ultimele două 

clasate, în vreme ce echipele de pe locurile 3 şi 4 vor merge la 

baraj. 
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CSU Suceava pare resemnată cu gândul retrogradării. Echipa 

antrenată de Adrian Chiruț a rămas pe penultimul loc în 

clasamentul play-out-ului pentru menținerea în Liga Zimbrilor la 

handbal masculin, după ce a pierdut sâmbătă seară, pe teren 

propriu, în fața celor de la Minaur Baia Mare, cu scorul de 24-29, 

într-un meci din etapa a VII-a. 
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CSU Suceava s-a prezentat la întâlnirea cu cea mai valoroasă 

formație din turneul play-out, Minaur Baia Mare, cu un moral 

scăzut după înfrângerile clare din partidele de la Buzău și Bacău. 

După întreaga „telenovelă” din jocul de la Buzău și ținând cont 

de faptul cu nouă jucători suceveni se află la final de contract, a 

fost destul de greu pentru conducerea tehnică să facă o ”infuzie” 

de încredere în jucători. 



Dacă în meciul tur din Maramureș tonusul sucevenilor era la cote 

maxime, în sala „Dumitru Bernicu” din Suceava, el a fost 

subțirel. Formația suceveană a arătat mișcări bătrânești în apărare 

și din nou, greșeli și ratări copilărești în ofensivă. La toate 

acestea s-au adăugat lipsa de inspirație a celor trei conducători de 

joc suceveni, Petrea, Dragnea și Sandu Mihai și ceva ghinion. 

Cum a arătat partida dintre CSU Suceava și Minaur Baia Mare, 

gazdele ar fi jucat o săptămână și nu ar fi putut învinge echipa 

maramureșeană. Cu portarul Țenghea în formă maximă și cu 

interii Csepreghi și Brajovic la cote bune, gruparea Minaur Baia 

Mare a arătat soliditate și valoare. 

 

 

_________ 

 

 

CSU Suceava, în 

cădere liberă 

(13.05.2019) 

 

 

www.svnews.ro 

 

 

Sport 

 

IDEM 

 

V.B. 

 

 

„Dulce-amar de 

Bucovina” – 

Cartea Salonului 

Universității 

(13.05.2019) 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.2 

 

La Salonul Internațional de Carte „Alma Mater Librorum” al 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (unicul desfășurat într-

un spațiu academic din România), ediția a VI-a (9-10 mai 2019), 

„Dulce-amar de Bucovina” de Doina Cernica și Maria Toacă, 

Editura Mușatinii, Suceava, 2018, a fost declarată „Cartea 

Salonului – carte românească”,  la secțiunea carte străină aceeași 

distincție fiind acordată romanului „Le Regard de l´Aveugle” de 

Mamadou Samb (Senegal). „Dulce-amar de Bucovina” este 

scrisă de o autoare din nordul Bucovinei, de la Cernăuți- Maria 



Toacă, cealaltă fiind din sudul Bucovinei, Suceava – Doina 

Cernica, membră a Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din 

România. Coperta  (realizată de sculptorul Gheorghe Zărnescu) 

reproduce o „Cruce” de artista plastică Dany Madlen Zărnescu 

(de la Biblioteca „Petru Comarnescu” –  Sf. Mănăstire Voroneț). 

 

_________ 
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Evenimente 

 

Cea de a IX-a ediţie a Festivalului „Zile şi nopţi studenţeşti” 

(ZNSt) începe astăzi, 13 mai 2019, cu un concert de deschidere 

susținut de Ioana Ignat, iar in deschidere, trupa Artis Band. 

Acesta va avea loc pe Esplanda Universității Ștefan Cel Mare din 

Suceava, de la ora 20:00. 

Mai mult de 100 de evenimente se vor desfăşura pe parcursul 

celor 3 săptămâni, sub egida Festivalului ZNSt USV 2019, 

incluzând concursuri studenţeşti individuale şi pe echipe, 

evenimente educaţionale extra-curriculare, spectacole de muzică, 

teatru şi film, jocuri şi activităţi sportive, conferinţe şi ateliere de 

lucru, acţiuni civice şi seri sociale. Intrarea la aceste evenimente 

este liberă, în limita locurilor disponibile. Participarea la 

competiții este strict adresată studenților din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Festivalul „Zile şi nopţi studenţeşti” este un proiect coordonat de 

Asociaţia Studenţilor din Universitatea Suceava (ASUS), 

împreună cu Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava şi 

Casa de Cultură a Studenţilor Suceava, cu implicarea activă a 

celorlalte organizații studențești din Universitate.  

ZNSt USV 2019 își propune să atragă şi să implice studenţii în 

activităţi extracurriculare de natură educaţională, culturală, 



sportivă, socială şi civică, precum şi să dezvolte voluntariatul și 

să ofere studenților șansa de a se promova prin aceste 

evenimente. 

Pentru a consulta programul și a fi la curent cu evenimentele 

organizate, puteți accesa pagina de facebook oficială 

https://www.facebook.com/znst.asussv.ro/ sau site-ul 

www.usv.ro  
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Evenimente 

 

Biroul Francez organizează activitatea dedicată francofonilor și 

francofililor suceveni „Le français, c’est facile !”care va avea 

loc, miercuri, la ora 17:00. 

Potrivit Biroului Francez la această nouă întâlnire cu limba 

franceză, copiii vor aborda verbul „avoir”, asociat cu structurile 

și cuvintele deja învățate, îndrumați, ca în fiecare săptămână, de 

dna lector univ. dr. Mariana Șovea și de lectorul de limbă 

franceză, Maxence Caron. 

 

Printre activitățile propuse se vor număra jocurile, cântecele, 

fișele de colorat, dar și alte activități-surpriză pregătite de cei doi 

organizatori. Intrarea este liberă.  

https://www.facebook.com/znst.asussv.ro/
http://www.usv.ro/


 

Cristina 

Adelina 

Ciobanu 

 

 

 

Biroul Francez din 

Suceava continuă 

activitățile 

dedicate 

francofililor 

 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.3 

 

 

IDEM 

Viorel 

Chiriță 

 

 

 

In memoriam 

Profesor Ioan 

Iosep 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

Social 

S-a stins unul dintre cei mai respectați profesori ai Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, IOAN IOSEP, eminent exponent 

al școlii geografice sucevene, cercetător complet și model de 

conștiinciozitate și dăruire pentru generații de geografi și istorici. 

Născut la Vama, Județul Suceava, în iarna anului 1943, Ioan 

Iosep a urmat cursurile Liceului „Dragoș Vodă” din Câmpulung 

Moldovenesc și pe cele ale Facultății de Geografie, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde a și susținut, în 1999, teza 

de doctorat „Studiu geografico-economic al Obcinelor 

Bucovinei”, sub îndrumarea profesorului I. Șandru. 

În 1967, a fost admis prin concurs la Institutul de Învățământ 

Superior din Suceava, ca asistent universitar al profesorilor 

Laurian Someșan și Nicolae Popp, remarcându-se ca dascăl cu 

har pedagogic, fin observator de teren și cercetător meticulos în 

domeniile care l-au consacrat: Geografie istorică, Geografie 

umană și economică a României, Geodemografie, 

Toponomastică și etnogeografie, Geografia agriculturii. 

Activitatea ca membru al comunității academice sucevene a fost 

una remarcabilă, deși întreruptă între 1986-1990, ca urmare 

a  suspendării programului de studiu de Istorie și geografie, când 



a fost profesor la liceele de prestigiu din Suceava. A revenit în 

învățământul  superior în 1990, la Departamentul de Geografie, 

ca lector universitar și, apoi, conferențiar universitar. Chiar și 

după ieșirea la pensie, în 2008, a susținut și publicat lucrări 

științifice alături de colegii de departament, dovedind mereu că 

avea foarte multe de spus și transmis, fiind deseori căutat de 

colegii geografi pentru opiniile sale de mare valoare. Profesorul 

Ioan Iosep a deținut și funcții administrative, care i-au adus 

respectul și recunoașterea colegilor: șef al Departamentului de 

Geografie (1996-1997), șef al Departamentului de Învățământ la 

Distanța (2001-2004), prodecan al Facultății de Istorie și 

Geografie (2004-2008).  

Cercetător de mare profunzime științifică, respectat și acceptat ca 

magister, el a îndrumat generații de studenți geografi cu rigoare 

și meticulozitate, remarcând mereu acuratețea informațiilor atent 

referențiate și cartografierea corectă a informației geografice.  

Profesorul Iosep îndemna tinerii cercetători să descopere sursa 

informației, originalitatea transmiterii și asumării acesteia, și s-a 

remarcat ca îndrumător neobosit al tinerilor cercetători, devenind 

unul dintre cei care au colaborat direct cu toți membrii 

Departamentului de Geografie, indiferent de domeniul de 

cercetare. 

În ultimii ani, a reușit să coaguleze activitatea unor colective 

interdisciplinare, formate din geografi, istorici, arhiviști, și a scos 

la lumină informații cartografice inedite despre Bucovina, de 

la  sfârșitul secolului al XVIII-lea, publicate sub forma a trei 

atlase, în colecții de prestigiu. A lăsat moștenire lumii academice 

nu doar colecțiile sale de cărți personale, dar și editarea inedită a 



unor documente indispensabile pe viitor cercetării spațiului 

bucovinean.   

Meritul deosebit al Profesorului Ioan Iosep este asociat 

transmiterii informației științifice prin cel mai  riguros mod, cel 

al interpretării hărților vechi, rămânând ca valori autentice peste 

timp, păstrate vii în sufletul breslei geografilor. 

A scris peste 80 de studii și cercetări, semnând capitole 

importante ale cunoașterii geografice a spațiului carpatic 

românesc. Dintre studii și cărți,  peste 50 de lucrări au fost 

publicate  în editurile centrale, consemnând  opinii pertinente 

asupra treptelor de locuire din Obcinele Bucovinei, 

toponomastica bucovineană regională,  popularea spațiului 

montan, evoluția teritorială a așezărilor omenești, cercetări 

publicate ca studii regionale sau integrate unor studii de mare 

anvergură (Geografia României, vol. III, monografii regionale: 

Județul Suceava, Vatra Moldoviței, Vama, Câmpulung 

Moldovenesc, Gura Humorului, Fălticeni), studii 

de  cartografiere veche. A fost, de asemenea, autor de cursuri 

universitare pentru zeci de generații de studenți, fiind unul dintre 

cei care au pus bazele cartografiei ca disciplină geografică la 

universitatea suceveană, a geografiei așezărilor omenești, a 

studiilor interdisciplinare de toponomastică sau geografie 

economică.  

Membru al staff-ului  Societății de Geografie din România, 

filiala Suceava,  Profesorul Iosep a activat ca membru fondator și 

vicepreședinte al Societății de Istorie și Retrologie Agrară, filiala 

Suceava. 

Profesorul Iosep va rămâne, prin opera sa științifică, un reper în 



Alma Mater Sucevensis. 

Dumnezeu să îl odihnească în pace! 
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Actualitate 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a organizat, 

sâmbătă,  cea de-a treia etapă a ediției cu numărul doisprezece a 

concursului „Student pentru 1 zi”, dedicată elevilor de clasa a 

XI-a, organizați pe echipe, la disciplinele Geografie, Filosofie, 

Managementul energiei și energie regenerabilă, Electronică și 

automatizări, Ecologie și protecția mediului, Ingineria produselor 

alimentare și Gastronomie. Această etapă a încheiat ediția 2019 a 



câștigătorii 

 

concursului „Student pentru 1 zi”, care a reunit, la Suceava, peste 

360 de elevi, din clasele a XI-a și a XII-a, de la colegii și licee 

din județele Suceava, Iași, Neamț, Vaslui și Botoșani. 

Elevii participanți la compețiția dedicată claselor a XI-a  au 

simțit ce înseamnă a fi „Student pentru 1 zi”, efectuând un tur 

complet de campus, în care au putut vedea Biblioteca USV, 

Observatorul Astronomic, laboratoarele de specialitate, 

activitatea de la Radio USV sau Centrul de Natație și 

Kinetoterapie, urmat de un prânz la Restaurantul USV. Totodată, 

profesorii coordonatori au participat la un atelier de lucru 

organizat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al 

USV, susținut de domnul dr. ing. Ovidiu Gherman. 

Câștigătorii acestei etape sunt: Geografie, Premiul I: HAȘMEI 

Mihaela- Bianca, ILIESI Cosmina Gabriela și LOBA Marta, 

Premiul II: ACASANDRE Alexandra Maria, OPREA Diana și 

SIBECHI Elena, Premiul III: LUPU Iasmina-Andreea, TURCU 

Diana Maria și VÎNTU Bianca; Filosofie, Premiul I: HRIȚCU 

Nicoleta, MACOVEI Adina și ȘTEFAN Bianca, Premiul II: 

IORDACHE Mădălina Elena, MUHA Nicoleta Victoria și 

ROMAN Roberta Iulia, Premiul III: LAZĂR Diana, DASCĂLU 

Raluca și OBOROCEANU Tania; Managementul energiei și 

energie regenerabilă, Premiul I: Alexandru ABRAMIUC,  Florin 

George BACIU și Daniel Iulian FLUTUR, Premiul II: Larisa 

LUCA și  Carmen BEJENAR, Premiul III: Radu CERCEL, 

Mențiune: Irina ALIN și Răzvan Andrei MACSIM, Alexandra 

PASCARIU și Bianca ORELEȚCHI; Electronică și 

Automatizări, Premiul I: MOROȘAN Andrei și ȚEHANCIUC 

Alexandru Florin, Premiul II: GRECU Alexandru și 

IORDACHE Ștefan Gabriel; Ecologie și Protecția Mediului, 



Premiul I: BUTNARIUC  Doina, IEDENAC Bianka Paula  și 

ZEPCIUC Eduard, Premiul II: BRANDIU Mihaela Carmen și 

SCHIFIRNEȚ Andreea Mihaela, Premiul III: LUPU Andreea 

Corina și PAL Adrian Ionuț, Mențiune: GRAMA Cristian, 

MURARU Maria Magdalena și OPOCINSCHI Robert; Ingineria 

produselor alimentare, Premiul I: AOLĂRIȚEI Ana, LUCA 

Denisa-Ștefania și POPESCU Eusebiu, Premiul II: FLOREA 

Mădălina și TULBURE Bianca, Premiul III: BARBĂLATĂ 

Samuel și PANȚIRU Andreea; Gastronomie, Premiul I: BUJOR 

Sabina și ENACHE Ionuț Adrian, Premiul II: COJOCARI 

Victoria și GOLEA Cornelia, Premiul III: CURIC Crina, 

POROCH Andrei și RACOLCIUC Adina, Mențiune: CLIMEC 

Ana Maria și GROSARIU Ioana.  

Toți elevii au primit diplome de participare, iar elevii clasați pe 

podium au plecat acasă cu  premii constând în obiecte de 

birotică. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit, în 

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

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

de classe et enseignement du français”. 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 au participat la acest eveniment, 

care și-a propus 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 au 

asistat la o conferință susținută de domnul 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” a oferit profesorilor și studenților la eveniment un 

punct de plecare pentru discuții interesante privind importanța 

învățării limbii franceze într-un context în care clasele de limbă 

străină sunt din ce în ce mai eterogene și reunesc elevi care vin 

din țări și culturi diferite. Pe parcursul celor două zile de 

formare, Gérard Alard a moderat și o masă rotundă în cadrul 

căreia a expus problematica „Învățării limbii franceze ca 

deschidere către alte culturi și limbi încă de la grădiniță”. 

Ca în fiecare an, stagiul de formare a cuprins 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 au susținut ateliere 

interactive foarte apreciate de participanți și au prezentat metode 

noi de abordare a limbii franceze prin joc, teatru, cântec, 

documente audio-vizuale, etc. La această ediție, manifestarea a 

beneficiat 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, precum și prin prezența a doi studenți africani, 



bursieri Erasmus+ la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării. 

Tematica stagiului de formare din acest an a fost determinată atât 

de nevoile exprimate de profesorii de franceză, cât și de 

derularea unui proiect inițiat 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 are ca obiectiv formarea studenților și 

profesorilor de limbă franceză în domeniul francezei pentru 

copii. Este motivul pentru care o parte din atelierele propuse la a 

treia ediție a acestei manifestări, devenită deja tradițională în 

rândul profesorilor de limba franceză din județul Suceava, au pus 

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 (CRU USV), și Constantin Tiron, 

inspector școlar pentru limbi moderne din cadrul Inspectoratului 

Școlar Suceava. Partenerii acestei manifestări au fost 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 au animat atelierele ce s-au desfăşurat pe durata 

celor două zile ale stagiului de formare continuă. La încheierea 

stagiului, toți participanții au primit diplome de participare, iar o 

parte dintre ei au plecat cu premii oferite de Editura Hachette, 

Centrul de Carte Străină Sitka Alaska și revista „Français dans le 

monde”. În paralel cu acest eveniment, Centrul de Carte Străină 

Alaska a organizat un târg de carte cu ultimele apariții din 

domeniul didacticii limbii franceze.  

Mai multe informații despre manifestarea „Le Printemps de 

l’innovation du français”, precum și fotografii de pe durata 

manifestării pot fi găsite pe pagina de Facebook: 

https://www.facebook.com/pifroumanie/ sau pe site-ul : 

https://sites.google.com/view/pifroumanie/accueil.  
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În perioada 9-10 mai 2019, Facultatea de Științe Economice și 

Administrație Publică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava a organizat o sesiune națională de comunicări 

științifice studențești, cu tema „Economia europeană. Prezent și 

perspective”, sub auspiciile Zilei Europei.La eveniment au 

participat 40 de studenți și doctoranzi, atât din cadrul Facultății 

de Stiinţe Economice şi Administraţie Publică, cât și studenţi din 

alte centre universitare din țară, membre ale Asociaţiei 

Facultăților de Economie din România (AFER). Manifestarea, 

care se află la a doua ediție, este dedicată studenților de la 

programele de studiu de licență, master și doctorat de la 

facultățile cu profil economic, membre AFER. Lucrările 

participante au trebuit să întrunească girul cadrelor didactice 

universitare coordonatoare și să fie selectate la nivel de facultate 

participantă. La eveniment au participat, ca invitați, 6 studenți de 

la Universitatea Tehnică a Moldovei. Aceștia urmează programul 

de masterat în domeniul Administrării afacerilor, cu dublă 

diplomă.Invitatul de onoare a fost prof. univ.dr. Heike Bahre, 

Fachhochschule des Mittelstandes, Berlin, Germania, care a 

moderat secțiunea alături de conferenţiar universitar doctor 

Angela Albu, director al Departamentului de Economie, 



Informatică Economică și Gestiunea Afacerilor (USV). 

Evenimentul a fost susținut printr-un proiect de activități extra-

curriculare finanțat de MEN, dar și cu sprijinul ACCA – 

România. 

 

 


