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După șapte etape disputate din turneul play-out din Liga 

Națională de handbal, echipa Universității Suceava se află într-

o situație delicată în ce privește lupta pentru menținerea în 

primul eșalon. În cele șapte runde, universitarii au reușit doar 

două victorii și un rezultat de egalitate și se află în acest moment 

pe un loc retrogradabil direct, la patru puncte de un loc ce ar 

duce la baraj. În această seară, de la ora 18.30, echipa pregătită 

de antrenorii Adrian Chiruț și Iulian Andrei are doar varianta 

victoriei în deplasarea de pe terenul singurei echipe fără punct 

în acest sezon, CS Universitatea Cluj. 

„Suntem într-o situație mai dificilă pe acest final de campionat, 

dar nu trebuie să ne pierdem speranța, atât timp cât mai avem o 

șansă. Trebuie să câștigăm toate cele trei meciuri rămase de 

disputat, iar foarte important este ca Baia Mare să câștige meciul 

de pe teren propriu cu CSM Făgăraș. Nu este imposibil să 

realizăm acest lucru, dar trebuie să dăm totul în teren în aceste 

trei întâlniri. Normal, la Cluj nu ar trebui să ne îngrijorăm, dar 

trebuie să ne facem jocul, pentru a nu avea parte de surprize”, a 

explicat antrenorul sucevenilor, Adrian Chiruț. 

În ultimele două etape ale play-out-ului, CSU Suceava va juca 

duminică, 19 mai, la Făgăraș și miercuri, 22 mai, acasă, cu CS 

HC Buzău 2012.   
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Timp de trei zile, municipiul Suceava a fost pentru al treilea an 

consecutiv gazda turneului final al Campionatului Naţional 

Universitar de handbal masculin, o competiţie în care au 

participat alături de suceveni alte cinci universităţi din ţară, 

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. 

La acest Campionat Naţional Universitar de handbal masculin, 

organizat de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar din 

România, în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, meciurile s-au desfăşurat în două locaţii, sala 

„Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program Sportiv Suceava şi 

sala de sport a Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” Suceava. 

Sucevenii şi-au respectat statutul de favoriţi la al treilea titlu 

naţional consecutiv şi au câştigat turneul, unul la care au avut 

drept de participare doar studenţi cu vârsta de maximum 30 de 

ani. USV Suceava a câştigat fără probleme primul meci, 49 – 17 

cu Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din 

Bucureşti, o echipă ce n-a avut în componenţă nici un jucător 

legitimat, iar mai apoi, în al doilea şi ultimul din prima fază, a 

trecut cu scorul de 33 – 21 în faţa celor de la Universitatea 

„Ovidius” din Constanţa. În finala pentru locul I, sucevenii au 

avut un meci mai echilibrat cu Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, echipă ce are şi ea în componenţă 

jucători de la Liga Naţională sau Divizia A. La mijlocul reprizei 

secunde, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava s-a distanţat 



decisiv şi s-a impus la final cu scorul de 36 – 26, câştigând astfel 

al treilea titlu consecutiv de campioană naţională universitară. 

„A fost o ediţie a universitarelor mult mai echilibrată decât în 

anii trecuţi, cu un handbal de o calitate foarte bună şi era de 

aşteptat acest lucru deoarece patru dintre echipe au handbalişti 

legitimaţi în Liga Naţională sau în Divizia A. Am avut parte de 

o finală echilibrată cu Universitatea «Vasile Alecsandri» din 

Bacău, dar ne-am desprins în primele 10-15 minute din partea a 

doua. Vom reprezenta din nou România la Campionatul 

European Universitar şi sper să facem din nou o figură 

frumoasă”, a declarat preşedintele comisiei de organizare, 

decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport de la USV 

Suceava, prof. univ. dr. Petru Ghervan, cel ce s-a ocupat de 

echipa suceveană alături de Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei. 

Medalia de bronz la aceste universitare a fost câştigată de echipa 

Universităţii „Ovidius” din Constanţa, care s-a impus în meciul 

pentru locurile 3 – 4 în faţa Universităţii Transilvania din 

Braşov, scor 39 – 31. Cel mai echilibrat meci al turneului a fost 

cel pentru locurile 5 – 6, în care Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti a câştigat cu 32 – 31 o 

partidă cu Universitatea Politehnica din Bucureşti, după ce a fost 

la un pas de a ajunge la aruncările de departajare. 

Echipa Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava va reprezenta 

din nou România la Campionatul European Universitar, ce va 

avea loc în perioada 4-11 iulie în Polonia. 

 

Adi Pîrgaru 
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Azi, de la ora 18.00, CSU Suceava va juca pe terenul ultimei 

clasate, U Cluj. 



 dar nu și 

suficientă 

_________ Seminarul 

„Promovarea 

culturii spiritului 

de disciplină 

comportamentală, 

de autoapărare și 

prim-ajutor în 

situații de 

urgență, cu 

dezvoltarea 

simțului”, la 

USV 
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__________ Studenți din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

reuniți în Grupurile de inițiativă studențească Administrație 

Publică și Poliție Locală, organizează un seminar cu tema 

Promovarea culturii spiritului de disciplină comportamentală, 

de autoapărare și prim-ajutor în situații de urgență, cu 

dezvoltarea simțului civic. Evenimentul va avea loc, miercuri, 

15 mai 2019, începând cu ora 10:00, în campusul universitar, 

corp B, sala FIM1. În cadrul evenimentului vor avea loc trei 

sesiuni  de instruire în cultura spiritului de disciplină 

comportamentală, de autoapărare și acordare a primului-ajutor, 

susținute de personal competent în domeniile amintite. 

Seminarul va fi completat de activități aplicative, pe tema 

acordării de prim-ajutor și a cunoașterii unui set minim de 

tehnici de disciplină comportamentală și de autoapărare, pentru 

asigurarea pregătirii/formării adecvate a participanților. 

Acțiunea cu caracter practic va avea loc în campusul USV, 

miercuri, 22 mai 2019, prilej cu care se va organiza o competiție 

studențească cu premii pentru aplicarea cunoștințelor teoretice 

dobândite la seminar. Acțiunile prezentate sunt organizate cu 

prilejul implementării proiectului DEZVOLTĂM IDEI NOI 

PENTRU VOI ȘI PENTRU NOI – DIVON – în valoare de 

20.000 lei, finanțat de către Casa de Cultură a Studenților 

Suceava și cofinanțat de către un colectiv de cadre didactice ale 

Facultății de Drept și Științe Administrative, precum și de către 

Asociația LUMEN. Pentru obținerea finanțării și pentru 

implementarea proiectului, studenții au fost și sunt consiliați de 

către un colectiv de universitari, membri ai Centrului de 

www.newsme.ro 

15.05.19 
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Formare și Cercetare în Administrația Publică – CEFCAP din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Proiectul a 

fost declarat ca fiind eligibil pentru finanțare în Competiția de 

proiecte studențești – Ediția 2019. Echipa de proiect este 

formată din studenți de la programele de studii de licență 

(Administrație Publică, Poliție Locală) și de master: 

Management și Administrație Europeană (programe din 

domeniul Științe Administrative): Marinela PENTELESCU, 

Andrei MALANCIUC, Mihaela-Brîndușa ȘUHAN și Ingrid-

Roxana ROOS. Fiind o aplicație cu caracter deschis, la 

elaborarea proiecului au participat și alți studenți de la 

programele de studii Administrație Publică și Poliție Locală din 

cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative. 

__________ Visul european - 

9 mai 2019 

www.ziare.com 

15.05.19 

__________ În ziua de 9 mai 2019, la Universitatea „Ștefan cel Mare" din 

Suceava au avut loc o serie de evenimente desfasurate sub 

auspiciile Zilei Europei, care au inclus si concurs de fotografie 

„Visul european”, la care s-au inscris 30 de participanti si pentru 

care s-a organizat o expozitie de fotografie in Corp E. Juriul a 

fost format din: Ovidiu LESAN, fotograf, Stefan SFICHI, 

coordonator Digital Media Center din cadrul USV, Gheorghe 

SOLOGIU, fotograf activist, si lector dr. Codrut SERBAN, 

coordonatorul Serviciului de Relatii Publice, Comunicare si 

Imagine din cadrul USV. Marele Premiu a fost acordat de 

Ovidiu Lesan, un Workshop online de fotografie, in valoare de 

497 Euro. 

Marele premiu - Mierla Andreea, Facultatea de Stiinte 

Economice si Administratie Publica, specializarea Informatica 

Economica, anul I, cu fotografia Banii vorbesc. "Multi romani, 

atunci cand se gandesc la Europa, se gandesc, de fapt, la bani. 

www.newsme.ro 

15.05.19 

www.suceavanews.ro 
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Europa reprezinta pentru ei un loc unde pot castiga mai repede 

si, cu singuranta, mai multi bani decat in tara. Fotografia 

exprima „lupta” pierduta de moneda noastra in fata celei 

europene. Am ales sa reprezint aceasta prin cele mai mici valori, 

monedele, pentru ca banii nu ar trebui sa reprezinte scopul 

nostru, ci un factor spre a ne indeplini scopurile." 

Premiul 1 - Grigoras Magdalena, Facultatea de Litere si Stiinte 

ale Comunicarii, specializarea Limba si literatura romana- 

Limba si literatura franceza, anul III, cu fotografia Dragoste la 

orice varsta. „In urma unei excursii in Germania, unde am vizitat 

mai multe orase, Ludwigsburg isi are locul lui special tocmai 

pentru ca acei batranei simpatici au acceptat sa le fac o 

fotografie. Sensibilitatea, emotiile pozitive pe care mi le-au 

transmis si inca mi le transmit prin intermediul acestei capturi 

foto m-au determinat sa particip la concurs. Visul european 

inseamna sa stabilesti conexiuni, chiar daca bariera lingvistica 

este una destul de abrupta. Visul european inseamna sa vezi ceea 

ce este frumos in ceilalti.” 

Premiul 2 - Enache Valentin, Facultatea de Stiinte Economice si 

Administratie Publica, specializarea Finante - Banci, anul I, cu 

fotografia Curcubeu etnic, care ilustreaza uriasa diversitate de 

culturi si popoare intr-un spatiu relativ mic, unite prin valori si 

obiective comune. Un continent fara granite, tolerant la noile 

culturi si deschis, in asteptarea unui viitor prosper. 

Premiul 3 - Bejenari Veronica, Facultatea de Stiinte Economice 

si Administratie Publica, specializarea Aministrarea Afacerilor, 

anul I, cu fotografia Libertate, care exprima „libertatea 

persoanei de a fi cum vrea ea, in pofida stereotipurilor, de a sta 



unde vrea, fie si pe iarba verde, privind un apus de soare, toate 

acestea fiind valori adoptate de Europa.” 

„Ne bucuram ca studentii au raspuns provocarii noastre, cu 

povesti atat de frumoase despre visul european. S-au dovedit a 

fi deschisi, creativi si ingeniosi. Multumim partenerilor nostri 

pentru sprijin, lui Ovidiu Lesan, pentru oferirea Marelui premiu, 

membrilor juriului, dar si partenerului nostru traditional, 

EGGER - Romania, pentru premiile oferite studentilor”, a 

declarat prof univ dr. Carmen Nastase, decan al Facultatii de 

Stiinte Economice si Administratie Publica si coordonator al 

Societatii Antreprenoriale pentru Studenti (USV). 

__________ Mese rotunde 

organizate la 

Suceava si 

Cernauti privind 

propuneri cu 

privire la 

dinamizarea și 

extinderea 

activităților 

derulate în cadrul 

Euroregiunii 

„Prutul de Sus” 

www.newsme.ro 
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__________ În perioada 17-19 aprilie 2019, la Cernăuţi şi Suceava, au avut 

loc întâlniri în cadrul mesei rotunde intitulată Amplificarea 

rolului Euroregiunii „Prutul de Sus” în fenomenul de 

convergenţă a teritoriilor frontaliere, la care au participat 

reprezentanţi ai Administraţiei de Stat a Regiunii Cernăuţi 

(Ucraina), Consiliului Judeţean Suceava (România), Institutului 

de Comerţ şi Economie din Cernăuţi al Universităţii Naţionale 

de Comerţ şi Economie din Kiev (Ucraina), ai Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava (România). Discuţiilor, atât la 

Suceava, cât şi la Cernăuţi, li s-au alăturat şi cercetători, activişti 

civici sau practicieni. 

Scopul mesei rotunde a constat în dezbaterea ştiinţifică a 

problemelor evoluţiei Euroregiunii „Prutul de Sus” şi elaborarea 

unor propuneri adecvate pentru şedinţa Consiliului 

Euroregiunii, în contextul fenomenului de convergenţă a 

regiunilor frontaliere şi al accelerării proceselor de integrare 

europeană. 

www.agerpres.ro 
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În cadrul reuniunii de la Cernăuţi (17 aprilie), moderată de Prof. 

univ. dr. Vasyl Kyfiak, director adjunct al Institutului de Comerţ 

şi Economie din Cernăuţi al Universităţii Naţionale de Comerţ 

şi Economie din Kiev, membru al Comisiei de lucru pentru 

economie, infrastructură şi turism din cadrul Euroregiunii 

„Prutul de Sus”, mesaj de salut a aparţinut Dr. Mykhailo 

Pavliuk, Şeful interimar al Administraţiei Regionale de Stat 

Cernăuţi. Evenimentul a fost structurat sub forma unor 

comunicări-impuls susţinute de Prof. univ. dr. Vasyl Kyfiak - 

Euroregiunea „Prutul de Sus”: realităţi şi perspective şi Zinoviy 

Broide (preşedintele Comisiei de lucru în problemele securităţii 

ecologice, protecţiei mediului, dezvoltării sustenabile şi 

activităţii EcoEuroregiunii) - Dezvoltarea spaţială social-

economică sustenabilă în bazinele transfrontaliere ale râurilor 

Prut, Siret şi Nistru, în contextul integrării europene şi 

euroatlantice a Ucrainei şi Republicii Moldova. Alte intervenţii 

în cadrul dezbaterilor au venit din partea: Oksana Paliychuk, 

directorul Departamentului de Educaţie şi Ştiinţă a 

Administraţiei de Stat a Regiunii Cernăuţi ; Hanna Zhebchuk, 

şeful Direcţiei pentru Cooperare Internaţională şi Integrare 

Europeană a Administraţiei de Stat a Regiunii Cernăuţi; Mykola 

Romanyshyn, şef adjunct al Direcţiei, şeful Departamentului 

pentru Cooperare Internaţională şi Asistenţă Tehnică 

Internaţională; Mykola Bilokon', şeful Direcţiei pentru Ecologie 

şi Resurse Naturale a Administraţiei de Stat a Regiunii Cernăuţi; 

Volodymyr Furdyga, şeful Departamentului în Chestiunile 

Turismului al Administraţiei de Stat a Regiunii Cernăuţi; Sergiy 

Krupko, şef adjunct al Departamentului în Chestiunile 



Turismului. Reuniunea de la Cernăuţi s-a finalizat cu adoptarea 

recomandărilor mesei rotunde. 

La Suceava, masa rotundă a fost organizată de Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava (19 aprilie), moderator fiind 

Prof. univ. dr. Ştefan Purici, prorector cu imaginea universităţii, 

relaţii internaţionale şi dezvoltare europeană al USV. În debutul 

dezbaterilor, mesaje de salut au fost adresate de Prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava , şi de Gheorghe Flutur, Preşedintele Consiliului 

Judeţean Suceava. Acestea au fost urmate de sesiunea de 

comunicări-impuls susţinute de Conf. univ. dr. Florin Pintescu 

(Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava) - Euroregiunea 

„Prutul de Sus”, prezent şi perspective şi Lector univ. dr. 

Marcela Slusarciuc (Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava) - Centrul de cercetare transfrontalieră - oportunitate de 

dezvoltare de proiecte, schimburi şi parteneriate academice. 

Comunicările au fost completate de intervenţii ale 

reprezentanţilor instituţiilor prezente la reuniunea de la 

Suceava: Administraţia de Stat a Regiunii Cernăuţi (Ucraina), 

Consiliul Judeţean Botoşani, Consiliul Judeţean Suceava, 

BRCT Suceava, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Obiectivele celor două dezbateri, în cadrul Mesei Rotunde 

Amplificarea rolului Euroregiunii "Prutul de Sus" în fenomenul 

de convergenţă a teritoriilor frontaliere, au fost: examinarea 

realizărilor Euroregiunii "Prutul de Sus" şi inventarierea 

problemelor privitoare la evoluţia acesteia; analiza experienţei 

internaţionale a euroregiunilor; identificarea problemelor de 



funcţionare a Euroregiunii "Prutul de Sus" şi fundamentarea 

propunerilor de ameliorare; stabilirea principalelor direcţii de 

realizare a cercetărilor ştiinţifice în cadrul Euroregiunii "Prutul 

de Sus" şi schiţarea principalelor căi de dezvoltare a ştiinţei 

economice în regiune; discutarea propunerilor privitoare la 

diversificarea căilor de comunicare între cercetătorii 

universităţilor din Ucraina, România şi Republica Moldova 

amplasate pe teritoriul Euroregiunii "Prutul de Sus". 

__________ Sesiunea 

națională de 

comunicări 

științifice 

studențești 

„Economia 

europeană. 

Prezent și 

perspective – 

Ziua Europei” 

www.info-suceava.com 

15.05.19 

__________ Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat 

zilele trecute, 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. 

 

__________ 17-18 mai: 

Concurs național 

de traduceri 

literare şi de 

specialitate 

pentru studenți și 

elevi, la 

Universitatea „1 

Decembrie 1918” 

din Alba Iulia 

www.ziarulunirea.ro 

15.05.19 

 

__________ Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – Facultatea 

de Istorie și Filologie – Departamentul Filologie, în colaborare 

cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, Inspectoratul Școlar 

Județean Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Inspectoratul Școlar 

Județean Vâlcea, Consiliul Judeţean Alba, Biblioteca Județeană 

Lucian Blaga din Alba Iulia, Asociația Alba-Manche Împreună 

AMI, British Council, Cluj-Napoca și Institut français, Cluj-

Napoca organizează, în perioada 17-18 mai 2019, activitățile 

Concursului național de traduceri literare şi de specialitate 

pentru studenți și elevi, aflat la cea de-a VIII-a ediție. 

Concursul are două secţiuni distincte, traduceri de texte literare 

și traduceri de texte specializate, din limba română în limbile 

engleză sau franceză. 

Calendarul evenimentului din acest an include Festivitatea de 

deschidere, vineri, 17 mai, ora 10.00, în Aula Mică, UAB-Corp 

C, activități de atelier conform programului atașat, precum și 

Festivitatea de premiere, ce va avea loc sâmbătă, 18 mai, ora 

10.30, în Aula Mică, UAB-Corp C. 

Ținând cont de specificul concursului, vor fi înmânate 26 de 

premii în cărți și alte materiale educaționale obținute cu sprijinul 

partenerilor evenimentului: Consiliul Judeţean Alba și 

www.urbeamea.ro 

16.05.19 



Biblioteca Județeană Lucian Blaga, care ne-a pus la dispoziție 

cu generozitate un fond de carte pentru premierea câștigătorilor. 

La ediția din acest an participă cu traduceri 93 de studenți din 

centrele universitare din țară: Universitatea din București, 

Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea din 

Craiova, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea 

Tehnică din Cluj – Centrul Universitar de Nord din Baia Mare, 

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Cluj Napoca, 

Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de Medicină, 

Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Universitatea 

din Pitești și Universitatea din Oradea, precum și studenți din 

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. 

Daniela 

MICUŢARIU 
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Reportaj Am păşit recent, din nou, în universul poveştilor, al speranţei, al 

inocenţei, în universul copiilor care vin frecvent la Centrul 

social de zi „Sf. Vineri” Suceava. Cam 25 - 30 de copii (lunar), 

cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani, beneficiază de serviciile 

acestui centru. Sunt copii frumoşi, deştepţi, veseli, dar care 

poartă povara nedreaptă a sărăciei, a lipsei unuia dintre părinţi, 

a lipsei de atenţie din partea celor dragi, copii care la centrul de 

zi primesc o masă caldă, sunt ajutaţi să-şi facă lecţiile înainte de 

a merge la şcoală, sunt consiliaţi psihologic, antrenaţi în 

activităţi recreative, totul gratuit. Tot în incinta Parohiei „Sf. 

Vineri” din cartierul George Enescu funcţionează şi singurul 

centru social de noapte pentru persoane fără adăpost din 

Suceava. Mai ales în lunile de iarnă, zeci de oameni ai străzii se 

refugiază, fugind din calea gerului, a foamei, a mizeriei. Cei mai 

mulţi sunt cazuri disperate, oameni izgoniţi de familii, fără loc 



de muncă, consumatori de alcool, cei mai în vârstă fără pensii, 

oameni ale căror poveşti de viaţă se reduc la câteva cuvinte: „nu 

am casă”, „am pierdut tot”, „nu mai am pe nimeni”. 

Program de „after school” gratuit 

I-am privit cu atenţie, în lumea lor, printre jucării colorate, 

printre manuale şi caiete, printre desene pe copiii veniţi la „after 

school”, şi păreau fericiţi. Unii chiar sunt. Da. Sunt fericiţi la 

centru, pentru că aici au parte de iubire, în primul rând. Aici 

trăiesc în lumea miracolelor, aici speră că pot deveni orice îşi 

doresc, aici au parte de lumină, acea lumină ce vine de Sus, 

dintr-o lume pe care ei acum o descoperă, aici se roagă lui 

Dumnezeu să le aducă acasă părintele plecat peste hotare, aici 

se roagă să nu mai aibă parte de certuri în familie, de agresiuni 

de orice fel, aici se roagă pentru o viaţă mai bună pentru fraţii 

lor, pentru ei, pentru părinţi. Cu mâinile împreunate în faţa 

icoanelor cer îndurare, zâmbind uneori, pentru că rănile 

sufleteşti încă nu le-a ucis inocenţa, copilăria. Încă pot fi salvaţi. 

Se bucură că sunt întâmpinaţi de zâmbete pline de candoare, 

care le şterg orice urmă de tristeţe, măcar pentru câteva ore, în 

fiecare zi. 

Au nevoie de speranţă 

Responsabile pentru copii, pentru fericirea şi evoluţia lor, dar şi 

pentru oamenii străzii, sunt Simona Puşcaş, asistent social, şi 

maica Maria. Un asistent social şi un instructor de educaţie se 

implică mai mult decât le cere fişa postului, pentru a le face viaţa 

mai uşoară acestor persoane vulnerabile. Împreună reuşesc să le 

ofere copiilor provenind din familii defavorizate, necăjite, de pe 

raza municipiului Suceava, mai ales din zona George Enescu, 



din Parohia „Sf. Vineri”, copii care provin din familii 

monoparentale sau sunt de origine romă, o lume nouă, 

proaspătă, plină de visuri, în culori... Ele sunt ajutate şi de 

voluntari, mai ales de elevi de la Colegiul Economic „Dimitrie 

Cantemir” Suceava, cu care centrul de zi are un parteneriat. Sunt 

şi voluntari care provin dintre foştii beneficiari ai centrului de 

zi. 

[…] 

Din dragoste pentru oameni 

Un alt proiect al Asociaţiei „Lumină Lină” este centrul social de 

noapte şi reinserţie socială a persoanelor fără adăpost „Sf. 

Vineri”, înfiinţat în anul 2009, unde oamenii străzii (circa 700 

de oameni au fost înscrişi de la deschiderea centrului şi până 

acum), între 10 şi 50 de persoane pe noapte, depinde de anotimp, 

primesc o masă caldă, un aşternut curat, haine de schimb, 

consiliere psihologică, juridică. Maica Maria a venit la Suceava 

de la Schitul de maici de la Marginea, care aparţine de 

Mănăstirea Sihăstria Putnei (stareţ arhim.Nectarie Clinci). Ea 

lucrează cu copiii din centrul de zi şi cu oamenii străzii din 

toamna anului 2018. Este studentă la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava, Facultatea de Asistenţă Socială – cursuri de zi. 

Circa 6 ani, maica Maria a avut grijă de beneficiarii Centrului 

de bătrâni de la Sihăstria Putnei. S-a implicat şi la Marginea, 

unde există un centru social de zi pentru persoanele vulnerabile 

din zonă. „Se intenţionează înfiinţarea unui centru pentru 

îngrijiri paleative la Sihăstria Putnei şi este nevoie de un asistent 

social cu acte în regulă. Pe perioada facultăţii, fiind şi de aici, 

din parohie, am primit permisiunea să ajut, pentru că aşa am 



început, ca voluntar, la centrul de zi, şi apoi m-am îndrăgostit 

efectiv de copilaşi şi de oamenii fără adăpost”, ne-a spus maica 

Maria. Copiii au nevoie de multă dragoste dar şi de foarte multă 

atenţie. Măicuţa se implică mai mult decât prevede profesia 

pentru care se pregăteşte. S-a ataşat sufleteşte de fiecare copil, 

de fiecare bătrân. Se implică total în sprijinirea acestor persoane 

vulnerabile, pentru că, spune ea, „fiecare dintre ei, fie că este un 

copil, fie că este o persoană din centrul de noapte, face parte din 

viaţa mea”. […] 

__________ Sanda-Maria 

Ardeleanu 
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jupan de salon Vernisajul expoziţiei „Grădina Îngerului”, prezentată de 

profesoara Camelia Rusu Sadovei. Cîteva şcoli gimnaziale, în 

frunte cu Şcoala „Mihai Halunga”, au susţinut un spectacol 

dedicat Zilei Europei. Renumita editură „Junimea” şi-a făcut 

ziua la împlinirea vîrstei de 50 de ani. Grupul vocal-instrumental 

de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Bogdăneşti a susţinut un moment 

muzical. Au fost momentele cărţii germane, dar şi cele ale cărţii 

francofone. Şi, evident, au fost foarte multe lansări de carte la 

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

Mater Librorum”, care a avut loc în zilele de 9 şi 10 mai la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.   

La deschiderea evenimentului, universitara Sanda-Maria 

Ardeleanu, coordonatoarea Bibliotecii USV, a declarat 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” şi a adăugat că „anul acesta salonul 

nostru de carte coincide, în mod fericit, cu Ziua Europei, cu 

momentul în care se hotărăște, în România, destinul Europei 

pentru următorii ani, cu Ziua Victoriei, cu atîtea 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”. 

Felicitări organizatorilor salonului de carte la care au participat 

aproximativ 30 de edituri. 
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__________ Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) îşi îmbogăţeşte 

oferta educaţională cu noi programe de studiu de licenţă care să 

ofere absolvenţilor săi şanse mai mari de angajare pe piaţa 

muncii. Specializările pe care instituţia le pregăteşte sunt 

Psihologie, care va funcţiona în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale 

Educaţiei, şi Media digitală, la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării. 

 


