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Ediţia de anul acesta a Euroinvent – Expoziţia Europeană a 

Creativităţii şi Inovării, unul dintre cele mai mari evenimente de 

inventică din sud-estul Europei, s-a desfăşurat la Iaşi, în perioada 

18-19 mai. 

La eveniment au fost prezentate peste 400 de invenţii, cu 

inventatori din peste 30 de ţări, dintre care amintim Bulgaria, 

Cambodgia, Canada, China, Croaţia, Germania, Egipt, Hong 

Kong, India, Indonezia, Iran, Irak, Italia, Japonia, Kazakhstan, 

Maroc, Filipine, Portugalia, Rusia etc. 

În acest an, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a 

obţinut un Premiu special, cinci medalii de aur, o medalie de 

argint şi o diplomă de excelenţă. 

USV a primit Premiul special al Euroinvent 2019, în semn de 

recunoaştere pentru promovarea creativităţii. 

Medalia de aur a Universităţii Tehnice a Moldovei a fost 

decernată USV pentru invenţia cu titlul „Interlocking system”. 

Acelaşi proiect a primit şi medalie de argint (autori - Ilie Niţan, 

Laurenţiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Dumitru Cernuşcă, 

Sergiu Dan Paţa, Alexei Pianîh, Radu Dumitru Pentiuc, Cezar 

Popa, Mihai Raţă, Constantin Ungureanu). 

Medalia de aur a obţinut şi proiectul „Thermomechanical safety 

lock” (autori - Ilie Niţan, Laurenţiu Dan Milici, Mihaela Poienar, 



Gheorghe Pentiuc, Anna Sabadaş, Mariana Rodica Milici, Elena 

Crenguţa Bobric, Daniela Irimia, Gabriela Raţă, Elena Daniela 

Olariu). 

Invenţia „Vibromotor” a primit tot medalie de aur (autori - Ilie 

Niţan, Laurenţiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Constantin 

Ungureanu, Elena Daniela Olariu, Elena Popinciuc, Dumitru 

Cernuşcă, Radu Dumitru Pentiuc). 

Cu Medalia de aur a fost răsplătită şi invenţia „System and 

method for measuring and connecting single-phase electric 

energy consumers” (autori - Mihai Cenuşă, Laurenţiu Dan 

Milici, Adrian Romanescu, Ovidiu Ţanţa, Ilie Niţan, Mihaela 

Poienar, Pavel Atănăsoae, Cristina Prodan, Ciprian Afanasov, 

Valentin Vlad). 

Medalia de aur a fost acordată şi invenţiei „Flood protection 

system in buildings” (Mihai Cenuşă, Laurenţiu Dan Milici, 

Mihaela Poienar, Eusebiu Vasile Toader, Pavel Atănăsoae, Cezar 

Dumitru Popa, Alexei Pianîh, Anna Sabadaş). 

Diploma de excelenţă a fost oferită invenţiei „Clutch based 

thermocouple”.  
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Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava va găzdui săptămâna 

viitoare a XXVI-a ediţie a Concursului Internaţional Studenţesc 

de Calculatoare Hard&Soft. Organizat de Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, concursul a devenit unul de 

tradiţie. 

La ediţia din acest an a concursului s-au înscris 15 echipaje. 

Dintre acestea 9 sunt din ţară, câte un echipaj din Cluj-Napoca, 

Iași și Oradea, şi câte două echipaje din București, Timișoara și 

Suceava. Celelalte 6 echipaje participante vin de la Cernăuţi și 

Vinița - Ucraina, Chişinău – Republica Moldova, cu două 

echipaje, respectiv Novi Sad – Republica Serbia, Ilmenau – 

Germania, cu câte o echipă.  

Pentru ediţia 2019, juriul concursului este format din Timothy 
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 Hall, de la Universitatea din Limerick-Irlanda – președinte, 

Ciaran MacNamee de la aceeași universitate,  Felix A. 

Himmelstoss, de la University of Applied Sciences Technikum 

Wien-Austria, Heinz-Dietrich Wuttke, de la Technische 

Universitat Ilmenau-Germania, Jean Michel Duthilleul, de la 

Universitatea Lille 1-Franţa, în calitate de membri. 

Hard&Soft este un concurs adresat studenților seniori din 

domeniile calculatoarelor, electronicii şi automaticii, care își 

propune să testeze competențele tehnice hardware și software și 

de relaționare socială ale viitorilor ingineri. Pe parcursul a 5 zile, 

echipe formate din câte 4 studenți vor încerca, iar unii cert vor și 

reuși cu brio, să rezolve sarcini cu un grad ridicat de 

complexitate. O asemenea reușită solicită cunoștințe avansate din 

domeniile știința calculatoarelor, inginerie electronică și 

automatizări, referitoare la proiectarea sistemelor electronice, 

interfaţare, programare, utilizarea mediilor de dezvoltare 

software și hardware, testare și documentare, și nu numai. 

Competiţia a debutat în 1994 cu sprijinul Profesorului John 

Milner, de la City University din Londra, în calitate de 

președinte al juriului la primele 9 ediții ale concursului. Începînd 

cu anul 2003 coordonarea activității de jurizare a fost asigurată 

de Profesorul Timothy Hall, de la Universitatea din Limerick, 

Irlanda. 

Concursul Hard&Soft a devenit o competiție internațională de 

prestigiu, ocupând un loc privilegiat în programele manifestărilor 

studențești europene. De-a lungul timpului au participat echipe 

din principalele centre universitare din România, alături de 

reprezentanţi ai mai multor universități partenere din Europa, 



până astăzi peste 1.100 de studenți confruntându-se la Suceava, 

cu provocări tehnice spectaculoase. 

Sponsori la ediţia din acest an sunt Ministerul Educației 

Naționale, Primăria Suceava, Consiliul Local Suceava, Consiliul 

Județean Suceava, precum şi al unor companii importante din 

județele Suceava și Botoșani, care se implică în sprijinirea, 

încurajarea și afirmarea tinerelor care se formează în 

universitatea noastră și în România, a învățământului ingineresc 

românesc, în general. „Sprijinul acestora va contribui la reuşita 

acţiunilor propuse, frontul comun astfel creat aducând un surplus 

de imagine firmelor respective, facultăţii noastre şi, nu în ultimul 

rând, comunităţii ştiinţifice sucevene”, a precizat profesorul 

universitar doctor inginer Adrian Graur, fost rector al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. 

Joi, 23 mai, se desfășoară în USV și cea de a 8-a Conferință a 

Coaliției Române pentru Educație în Inginerie, cu tema Educația 

și formarea inginerilor în contextul evoluției tehnologiei 

informației și comunicațiilor (www.creding.ro). 

Prezentarea sistemelor realizate de echipele competitoare, ca 

răspuns la tema-proiect propusă de juriu, un adevărat spectacol al 

unor sisteme la cheie puse în funcţiune, va avea loc pe parcursul 

zilei de vineri, 24 mai. 

Festivitatea de premiere se va desfăşura vineri, 24 mai, începând 

cu ora 16.00, în Aula din corpul E. 
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Miercuri, 15 mai 2019, în sala lectoratului de limba franceză din 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, a avut loc a doua 

ediţie a mesei rotunde intitulate „Meseria de Traducător”, 

organizată pentru studenții din anul I în cadrul proiectului ROSE 

MIRAGES FLSC, coordonat de doamna conf. univ. dr. Simona-
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Aida Manolache (www.litere.usv.ro/rose). 

Acest eveniment se înscrie într-o serie de întâlniri dedicate 

meseriilor pe care le pot practica absolvenții studiilor de litere şi 

care au ca invitaţi specialişti din domeniul presei, al editării şi 

difuzării de carte, al educaţiei şi, desigur, al traducerii. 

La masa rotundă de miercuri, moderată de conf. univ. dr. Daniela 

Hăisan şi conf. univ. dr. Raluca-Nicoleta Balaţchi, studenţii de la 

specializările Franceză-Engleză/Italiană/Germană prezenţi în 

sală au beneficiat de participarea doamnei prof. univ. dr. Elena-

Brânduşa Steiciuc, traducător literar, şi a domnului lector univ. 

dr. Dan-Nicolae Popescu, traducător de literatură şi ştiinţe 

umaniste. Invitaţii au captivat publicul prin relatări pline de 

căldură şi entuziasm despre diversele etape, provocări, dileme şi 

atuuri ale carierei de traducător. Numeroasele titluri traduse de-a 

lungul timpului de cei doi specialişti, pentru edituri de prestigiu 

precum Univers, Humanitas, Polirom, s-au constituit într-o 

frumoasă expoziţie de carte, apreciată ca atare de public. 
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_________ 39 de echipe de studenţi şi masteranzi de la Facultatea de 

Inginerie Alimentară din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare“ 

din Suceava au prezentat luna trecută, la prima ediţie a 

competiţiei de creare de produse alimentare inovative FIA Food 

Fest 2019, 40 de produse alimentare inedite, originale, diferite de 

tot ceea ce există pe piaţă şi care s-ar putea produce industrial. 

Berea fără gluten, jeleuri cu ardei dulce roşu, ardei iute şi cu 

sfeclă roşie, îngheţata cu pulpă de măr copt, iaurtul cu sfeclă şi 

www.agro-business.ro 
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 seminţe de cânepă sunt câteva dintre propunerile studenţilor 

pentru industria alimentară. 

Aflată la prima ediţie, FIA Food Fest 2019 a reunit 120 de 

studenţi înscrişi la programele de licenţă şi masterat care au 

dezvoltat produse alimentare inovative şi care pot fi transpuse la 

scară industrială. Au fost prezentate produse de panificaţie, de 

patiserie şi cofetărie, băuturi răcoritoare şi alcoolice care 

promovează un stil de viaţă sănătos, concursul având ca scop 

încurajarea creativităţii studenţilor în dezvoltarea de produse 

alimentare inovative, destinate consumului uman. 

„Dintre produsele prezentate la competiţie se remarcă atât 

produsele vegane, care se înscriu în trendurile actuale ale 

industriei alimentare naţionale şi internaţionale, produsele 

destinate persoanelor care suferă de diabet sau de boala celiacă, 

dar şi produsele inovative din punctul de vedere al compoziţiilor 

chimice şi, nu în ultimul rând, al tehnologiei. Agenţii economici 

au răspuns invitaţiei noastre şi poate în curând vom găsi pe 

rafturile magazinelor produse din cele prezentate în competiţie. 

Cu această ocazie studenţii au fost invitaţi de unul dintre 

partenerii noştri economici să participe vara aceasta la un 

program de intership de două luni la Ploieşti. Compania va 

susţine financiar prezenţa studenţilor suceveni“, ne-a spus 

decanul Facultăţii de Inginerie Alimentară din cadrul USV, 

Mircea Oroian. 

[…] 
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_________ Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a găzduit, în 

perioada 10-11 mai a.c., a III-a ediţie a manifestării „Printemps 

de l’innovation du français”, sub genericul „Nouvelles pratiques 
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de classe et enseignement du français”. Peste 100 de profesori 

din judeţele Suceava, Botoşani, 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 şi-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, participanţii la manifestare au 

asistat la o conferinţă susţinută de Gérard Alard, director adjunct 

al cabinetului ministrului educaţiei din comunitatea franceză din 

Belgia şi director al programului „Ouverture aux Langues et aux 

Cultures” în cadrul Ministerului Federaţiei Wallonie – Bruxelles. 

Conferinţa cu tema „Franceza ca limbă de învăţare într-un 

context migrator şi de luptă împotriva excluderii” a oferit 

profesorilor şi studenţilor la eveniment un punct de plecare 

pentru discuţii interesante privind importanţa învăţării limbii 

franceze într-un context în care clasele de limbă străină sunt din 

ce în ce mai eterogene şi reunesc elevi care vin din ţări şi culturi 

diferite. Pe parcursul celor două zile de formare, Gérard Alard a 

moderat şi o masă rotundă în cadrul căreia a expus problematica 

„Învăţării limbii franceze ca deschidere către alte culturi şi limbi 

încă de la grădiniţă”. 

Ca în fiecare an, stagiul de formare a cuprins şase ateliere 

animate de specialişti francofoni în domeniul didacticii FLE, 

având ca teme practici inovatoare de predare-învăţare. Darko 

Ristovski, Halyna Kutasevych, Sonia Berbinski, Ruxandra 

Boitan, Thibault Desmond şi Zouhir Hariq au susţinut ateliere 

interactive foarte apreciate de participanţi şi au prezentat metode 



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

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

beneficiat şi de o perspectivă africană asupra predării limbii 

franceze prin prezenţa lui Mamadou Dramé, profesor la 

Universitatea Cheikh Anta Diop din Dakar, coordonator a 

numeroase programe ştiinţifice şi culturale derulate în Senegal şi 

alte ţări africane, precum şi prin prezenţa a doi studenţi africani, 

bursieri Erasmus+ la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării. 

Tematica stagiului de formare din acest an a fost determinată atât 

de nevoile exprimate de profesorii de franceză, cât şi de 

derularea unui proiect iniţiat de Centrul de Reuşită Universitară 

în parteneriat cu Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 

şi Universitatea din Craiova şi sprijinit de Agenţia Universitară a 

Francofoniei – „Grandir en français/Să creştem împreună cu 

limba franceză” – care are ca obiectiv formarea studenţilor şi 

profesorilor de limbă franceză în domeniul francezei pentru 

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

III-a ediţie a acestei manifestări, devenită deja tradiţională în 

rândul profesorilor de limba franceză din judeţul Suceava, a pus 

în discuţie diversele metode inovatoare care pot fi utilizate în 

predarea francezei la vârste foarte mici. 

Preşedintei ARPF – Sucursala Suceava, prof. dr. Daniela-Irina 

Melisch, iniţiatoare (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 III-a ediţie, Mariana Şovea 

şi Sanda-Maria Ardeleanu (CRU USV) şi Constantin Tiron, 

inspector şcolar pentru limbi moderne din cadrul Inspectoratului 



Şcolar Suceava. Partenerii acestei manifestări au fost instituţii 

care sprijină în mod constant limba franceză şi valorile 

Francofoniei: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Centrul de 

Reuşită Universitară, Agenţia Universitară a Francofoniei, 

Delegaţia generală Valonia – Bruxelles la Bucureşti, 

Inspectoratul Şcolar 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, toţi participanţii au primit 

diplome de participare, iar o parte dintre ei a plecat cu premii 

oferite de editura Hachette, Centrul de Carte Străină Sitka Alaska 

şi revista „Français dans le monde”. În paralel cu acest 

eveniment, Centrul de Carte Străină Alaska a organizat un târg 

de carte cu ultimele apariţii din domeniul didacticii limbii 

franceze. 
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Săptămâna trecută, Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava a primit o importantă donaţie de publicaţii din 
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partea Arhivei „Eugeniu Coşeriu”, de la Universitatea din 

Tübingen, Germania. 

Este vorba de aproximativ 700 de titluri, cuprinzând peste 5000 

de publicaţii periodice şi seriale din biblioteca personală a lui 

Eugeniu Coşeriu, dar şi un număr impresionant de extrase din 

articolele lingvistului. Acestea au fost selectate şi împachetate în 

89 de cutii, care, prin grija rectorului USV, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, au ajuns la Biblioteca Universitară suceveană. 

Iniţiatorul importantei donaţii este profesorul Johannes Kabatek, 

directorul Arhivelor „Eugeniu Coşeriu” din Tübingen și Doctor 

Honoris Causa al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

Cristina Bleorţu, fostă studentă a USV, în prezent cadru didactic 

la Universitatea din Zürich, s-a ocupat de selecţia, împachetarea 

şi expedierea acestei donaţii de o inestimabilă valoare spirituală. 

Eugeniu Coşeriu (1921-2002), considerat unul dintre cei mai 

mari lingvişti ai lumii din a doua jumătate a secolului al XX-lea, 

a ţinut mai multe prelegeri şi conferinţe la USV între anii 1992-

2001, când a participat şi la mai multe ediţii ale Colocviului 

Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului de la Suceava. Coşeriu a 

fost puternic legat afectiv de Şcoala de lingvistică suceveană, 

care păstrează şi promovează şi astăzi tradiţiile şi principiile 

integralismului lingvistic coşerian. Reamintim că marele 

profesor este Doctor Honoris Causa al peste 30 de mari 

universităţi din întreaga lume (inclusiv al celei din Suceava) şi 

primul cetăţean de onoare al Municipiului Suceava. 

Această donaţie va constitui baza înfiinţării unui Centru 

European de Studii Integraliste în cadrul Universităţii „Ştefan cel 



Mare” din Suceava. 
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 Sâmbătă, 18 mai 2019, în intervalul orar 17 – 24, Observatorul 

Astronomic şi Planetariul USV vor organiza „Noaptea 

muzeelor”, în cadrul programului „Zile şi nopţi studenţeşti”, 

anunţă Universitatea „Ştefan cel Mare. www.centruldepresa.ro 
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_________ Însufleţit de glasul, aplauzele participanţilor, dar şi de foşnetul 

cărţilor cu muzica lor aparte, holul central al Universităţii 
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„Ştefan cel Mare” Suceava, în ipostaza de spaţiu al celei de-a VI-

a ediţii a Salonului Internaţional de Carte „Alma Mater 

Librorum”, a reprezentat în zilele de 9 şi 10 mai 2019 o lume vie, 

de vârf, a îndemnului, afirmaţiei, speranţei „România citeşte”, 

programul naţional, după cum se ştie al Legii nr. 357/2018, care 

a instituit oficial 2019 ca „Anul Cărţii” în România. 

Coordonată de istoricul literar Mircea A. Diaconu, prorector al 

Universităţii, ediţia a fost pregătită cu grijă, la amănunt, de prof. 

univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, începând din vara trecută, într-

o manieră care îi atestă talentul organizatoric şi experienţa de 

parlamentar dobândită de-a lungul celor două mandate. De aici şi 

buna sa funcţionare cu tot numărul mare de invitaţi şi de 

momente urmărind să răspundă unui orizont larg de interes. 

Rolul pozitiv, de nota 10, al echipei alcătuite din oamenii 

Bibliotecii pe care o conduce din anul 2016 fiind de la sine de 

înţeles, cum de la sine de înţeles este şi colaborarea altor colegi. 

Sub arcada convingerii „Cartea uneşte”, prof. univ. dr. Sanda-

Maria Ardeleanu a vorbit despre idei ca despre nişte „seminţe 

care rodesc” şi s-a mărturisit fericită să descopere „vlăstare” în 

seminţele aruncate acum câţiva ani de prorectorul Mihai Dimian, 

iniţiatorul Salonului. Coordonatorul ediţiei, prorectorul Mircea 

A. Diaconu, văzând într-un salon de carte „un moment festiv, 

special”, ne-a reamintit că „ar trebui să citim permanent”, că, 

unind, dar uneori şi dezbinând, cărţile reprezintă întotdeauna 

premise ale dialogului, iar prorectorul Mihai Dimian, apreciind 

calitatea participanţilor, s-a bucurat că Salonul, „conceput ca un 

îndemn spre lectură”, a ajuns „un eveniment la care participă 

persoane din mai multe domenii”. 



Fireşte, dată fiind multitudinea evenimentelor, nu le vom putea 

consemna în totalitate, uneori participantul fiind pus în situaţia 

de a alege, cum a fost pe 9 mai 2019, în intervalul 10,00-12,00, 

între posibilitatea de a rămâne în hol pentru lansările de carte sau 

de a ajunge la auditoriul „Joseph Schmidt” pentru spectacolul 

dedicat Zilei Europei, pregătit de micuţi artişti din şcolile 

gimnaziale ale judeţului în colaborare cu Casa de Cultură a 

Studenţilor Suceava, Sanda-Maria Ardeleanu declarându-se 

încântată de această coincidenţă neîntâmplătoare, a deschiderii 

Salonului Internaţional de Carte cu sărbătoarea continentului 

nostru, marcată atât de deosebit de reuniunea informală a şefilor 

de state sau de guverne din Uniunea Europeană de la Sibiu. 

Trebuind, aşadar, să alegem, vom pomeni de prezenţa la 

deschidere şi a directorului Editurii Universităţii Suceava, 

Andrei-Victor Cărcăle. În ceea ce priveşte semnalarea, pe cât se 

poate, a standurilor, vom începe cu cel al Editurii Universităţii 

Naţionale „Iurii Fedkovici” Cernăuţi, „Ruta”, aflat la loc de 

cinste, cu directorul Mihail Zusman, Nastasia Zagorodna, 

director adjunct, Ocsana Sicicar-Ţâmbaliuc, şefa secţiei de carte 

rară, şi bibliotecara Stela Malanciuc. Şi vom continua cu Editura 

Didactică şi Pedagogică şi cu lansarea cărţilor „Didactica 

jocurilor”, 2019, şi „Pedagogia jocului şi a activităţilor ludice”, 

2018, amândouă avându-i coautori pe conf. univ. dr. Horaţiu 

Catalano şi prof. univ. dr. habil. Ion Albulescu, intervenţiile 

punând accent pe joc drept o alternativă, recomandabilă, de dorit, 

la internet. În mod încurajator pentru succesul pledoariei, 

„Didactica jocurilor” a fost cea mai vândută carte a Salonului, şi 

distinsă ca atare cu diploma Salonului pentru această distincţie 

atât de râvnită. 



„Întemeierea României (1859-1918)” şi „Statele din sud-estul 

Europei”, ediţia a II-a, de Ioan Popoiu, Editura Pro Universitaria, 

Bucureşti, au avut parte de un unic, şi avizat, prezentator, prof. 

univ. dr. Florin Pintescu, pentru care întâlnirea cu autorul a 

însemnat readucerea din memorie a dascălilor comuni din 

studenţie, lectura cărţilor soldându-se cu o frumoasă concluzie: 

cărţile – foarte bine documentate, iar „demersul ştiinţific în 

aceste două lucrări – absolut remarcabil”. Cuvântul autorului a 

fost în esenţă un elogiu adus „boierimii româneşti”, ctitor al 

întemeierii României. 

Interesant şi deopotrivă emoţionant a fost momentul lansării la 

Salon a „Enciclopediei Bucovinei” de Emil Satco şi Alis 

Niculică, Editura Karl A. Romstorfer, 2018 (apreciata editură a 

Muzeului Bucovinei). Apărută în cinstea Centenarului Marii 

Uniri, considerată una dintre lucrările „capitale, esenţiale, 

monumentale pentru această zonă” de prof. univ. dr. Mihai 

Iacobescu, „Enciclopedia” i-a prilejuit reputatului istoric al 

Bucovinei evocare genezei sale cu un portret plin de afecţiune şi 

de respect schiţat neuitatului prof. Emil Satco şi cu o schiţă 

semnificativă a tabloului zonei, în spiritul celor spuse de Nicolae 

Iorga pornind de la S. Fl. Marian, „o zonă extrem de activă, care 

a dat o imensă pleiadă de personalităţi”. Suceava fiind „singurul 

judeţ din România cu două inimi, Suceava şi Fălticeni”, şi 

Domnia Sa a considerat oportună includerea în „Enciclopedie” a 

valorilor fălticenene. Atractivă, rostită cu patos, intervenţia dr. 

Alis Niculică a rememorat evenimente care au premers Unirii de 

la 1918, cu menţionarea pieselor muzicale care le-au însoţit, 

piese cu autori personalităţi prezentate de „Enciclopedia 

Bucovinei” şi cu sublinierea faptului că „bucovinenii nu au 



pierdut niciodată legătura cu Ţara Mamă”. 
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Echipa de handbal a Universităţii Suceava se află în aceste zile 

pe ultima sută de metri în lupta pentru menţinerea în Liga 

Naţională. Joi seară, echipa pregătită de antrenorii Adrian Chiruţ 

şi Iulian Andrei a câştigat în deplasare la Universitatea Cluj, scor 

28 – 21, şi a rămas în cărţi pentru un loc de baraj. Duminică, de 

la ora 17.00, studenţii vor avea un nou meci decisiv pe terenul 

celor de la CSM Făgăraş, acolo unde sunt obligaţi să câştige 

pentru a spera în continuare, în cazul unei înfrângeri sucevenii 

nemaiavând nici o şansă matematică să evite retrogradarea. Mai 

mult, pentru a nu mai sta la mâna rezultatelor, Universitatea 

trebuie să câştige şi meciul de miercurea viitoare, de acasă cu CS 

HC Buzău 2012, iar în aceste condiţii nu are cum să piardă un 

loc la baraj. CSU se află la un singur punct de locul de baraj 

ocupat de Făgăraş, echipă ce-n ultima etapă are un meci uşor la 

Cluj. 

„Meciul de la Făgăraş este unul de care pe care, o partidă cât un 

campionat, la fel fiind şi cel de acasă cu Buzăul. Jucăm în 

deplasare şi trebuie să dăm totul pe teren pentru a spera la 

câştigarea celor trei puncte. În plus trebuie să eliminăm cât mai 

mult din greşelile de joc. Pentru a nu mai sta la mâna rezultatelor 

trebuie să câştigăm neapărat ambele meciuri”, a explicat 

antrenorul sucevenilor, Adrian Chiruţ. 

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

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

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

locuri vor retrograda direct în al doilea eşalon.        
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_________ Astăzi, în penultima etapă din play-out-ul Ligii Naționale de 

handbal, Universitatea Suceava a pierdut cu scorul de 23 - 25 

meciul decisiv de la CSM Făgăraș și este retrogradată matematic 

în Divizia A. După 15 min ute echilibrate, gazdele s-au distanțat 

și-au avut 15 - 9 la pauză. În partea a secundă, Făgărașul a avut 

și 8 goluri avans, iar cu două minute și jumătate înaintea 

finalului, sucevenii au venit la un singur gol, 22 - 23, dar n-au 

reușit egalarea. După această victorie, CSM Făgăraș s-a dus la 4 

puncte în fața Universității, care nu mai are cum să ajungă pe un 

loc de baraj.  
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CSU Suceava a retrogradat din Liga Națională de handbal 

masculin după ce a fost învinsă de CSM Făgăraș în penultima 

etapă din play-out. După un campionat extrem de complicat, 

formația suceveană a dat impresia că nu va avea probleme în 

lupta pentru evitarea retrogradării. Din păcate, în play-out echipa 

pregătită de Adrian Chiruț a pierdut acasă neașteptat cu CSM 

Bacău și apoi cu Minaur Baia Mare și în această ultimă rundă la 

Făgăraș. În urma acestor rezultate slabe, CSU Suceava a căzut în 

Divizia A direct, indiferent de rezultatul ultimei etape de acasă 

cu CSM Buzău. 

Nu este sfârșitul handbalului sucevean pentru că el a mai fost în 

această situație, însă pentru o parte din ”veteranii” suceveni a 

venit vremea să-și pună tenișii în vitrină. Trebuie să le mulțumim 

pentru ce au făcut pentru handbalul sucevean și să creăm un nou 



proiect cu tinerii. 

 

_________ Echipa USV 

Suceava va 

reprezenta 

România din nou 

la Campionatul 

European 

Universitar 
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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 niciun 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 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. 
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Biroul Francez organizează miercuri, 22 mai, laora 

17:00,activitatea săptămânală dedicată francofonilor şi 



Talpalariu 

 

Francez 

 

www.suceavalive.ro 
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francofililor suceveni „Le français, c’est facile!”. La această 

întâlnire cu limba franceză, copiii vor discuta despre activităţile 

lor cotidiene, îndrumaţi, ca în fiecare săptămână, de lector univ. 

dr. Mariana Şovea şi de lectorul de limbă franceză Maxence 

Caron. Jocurile, cântecele, fişele de colorat, dar şi alte activităţi-

surpriză vor îmbina plăcutul cu utilul. Cursurile se desfăşoară în 

cadrul proiectului Francofonia în comunitate – un proiect iniţiat 

de Centrul de Reuşită Universitară al Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, în colaborare cu Biroul Francez şi sprijinit 

de Agenţia Universitară a Francofoniei. Proiectul, unic în 

România, îşi propune să aducă limba franceză şi valorile 

Francofoniei mai aproape de locuitorii oraşului Suceava, prin 

activităţi destinate publicului larg. 

Începând cu ora 18:00, activitatea „Traduire les auteurs 

francophones”, la care vor participa 20 de elevi de la liceele 

tehnologice ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni şi ”Iorgu Vârnav 

Liteanu” Liteni, coordonaţi de prof. Alexandra Sîrghi şi prof. 

Briana Belciug, are ca scop promovarea lecturii şi sensibilizarea 

elevilor cu privire la studierea limbilor străine. Programul 

activităţii va fi compus din trei secţiuni: prezentarea operelor 

autorilor francofoni (Éric-Emmanuel Schmitt, Muriel Barbery, 

Amélie Nothomb, Matei Vişniec), traducerea unor fragmente din 

limba franceză în limba română şi analiza traducerilor. 

Atelierele de traducere vor reprezenta punctul de plecare spre 

dezbateri şi strategii de abordare a textului literar. Activitatea va 

pune accentul pe competenţele lingvistice ale elevilor, dar şi pe 

colaborare, comunicare şi toleranţă. 

Intrarea este liberă. 



 



_________ Un fost șef al 

Poliției din 

Botoșani a devenit 

cadru universitar. 

Le predă 

studenților din 

Suceava 
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_________ Un fost șef al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani a 

devenit profesor asociat la Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava. Este vorba de fostul inspector șef al Poliției din 

Botoșani, Cristian Cucoreanu, care lector universitar doctor la 

universitatea suceveană. 

Cucoreanu, care a ieșit la pensie, este profesor asociat în cadrul 

Facultății de Drept și Științe Administrative. El le predă 

studenților suceveni cursul „Strategia și politica riscului în 

Administrația Publică Locală”. 

Fostul șef al Poliției a ieșit din Poliție în urma unui scandal de 

corupție în care a fost implicat. În dosarul respectiv, Cucoreanu, 

alături de şeful Serviciului resurse umane din IJP, Adrian 

Osolinschi, a fost acuzat de nerespectarea atribuţiilor de serviciu 

din fişa postului, privind promovarea într-o funcţie superioară de 

execuţie, respectiv ofiţer specialist I , a unui angajat al instituţiei. 

Ulterior, clauza a fost clasată. 
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