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În perioada 18 - 19 mai a.c., s-a desfășurat, la Iași, 

ediția a XI-a a European Exhibition of Creativity and 

Innovation „Euroinvent” 2019, la care au participat 

peste 400 de inven'ii cu inventatori din peste 30 de 

țări: Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cambodgia, 

Canada, China, Croația, Germania, Egipt, Hong 

Kong, India, Indonezia, Iran, Iraq, Italia, Japonia, 

Kazakhstan, Kârgâzstan, Coreea, Liban, Macao, 

Macedonia, Malaezia, Mexic, Maroc, Moldova, 

Filipine, Polonia, Portugalia, Rusia, Arabia Saudită, 

Singapore, Spania, Sudan, Taiwan, Thailanda, 

Turcia, Ukraina, Statele Unite ale Americii, Regatul 

Unit, Vietnam, Yemen. 

În acest an, Universitatea „Ștefan cel Mare“ din 

Suceava a obținut următoarele rezultate: 

Premiul special al European Exhibition of Creativity 

and Innovation - Euroinvent 2019, în semn de 

recunoaștere pentru promovarea creativității. 

Medalia de aur a Universității Tehnice a Moldovei a 

fost decernată invenției cu titlul „Interlocking 

system”; 
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Medalia de aur pentru invenția „Thermomechanical 

safety lock” - NIȚAN Ilie, MILICI Laurențiu-Dan, 

POIENAR Mihaela, PENTIUC Gheorghe, 

SABADAȘ Anna, MILICI Mariana Rodica, 

BOBRIC Crenguța-Elena, IRIMIA Daniela, RAȚĂ 

Gabriela, OLARIU Elena-Daniela 

Medalia de aur pentru invenția „Vibromotor” - 

NIȚAN Ilie, MILICI Laurențiu-Dan, POIENAR 

Mihaela, UNGUREANU Constantin, OLARIU 

Elena-Daniela, POPINCIUC Elena, CERNUȘCA 

Dumitru, PENTIUC Radu-Dumitru; 

Medalia de aur pentru invenția „System and method 

for measuring and connecting single-phase electric 

energy consumers” - CENUȘĂ Mihai, MILICI 

Laurențiu-Dan, ROMANESCU Adrian, ȚANȚA 

Ovidiu, NIȚAN Ilie, POIENAR Mihaela, 

ATĂNĂSOAE Pavel, PRODAN Cristina, 

AFANASOV Ciprian, VLAD Valentin; 

Medalia de aur pentru invenția „Flood protection 

system in buildings” - CENUŞĂ Mihai, MILICI 

Laurenţiu Dan, POIENAR Mihaela, TOADER 

Eusebiu Vasile, ATĂNĂSOAE Pavel, POPA Cezar 

Dumitru, PIANÎH Alexei, SABADAȘ Anna; 

Medalia de argint pentru invenția „Interlocking 

system” - NIȚAN Ilie, MILICI Laurențiu-Dan, 

POIENAR Mihaela, CERNUȘCĂ Dumitru, PAȚA 

Sergiu Dan, PIANÎH Alexei, PENTIUC Radu 



Dumitru, POPA Cezar, RAȚĂ Mihai, 

UNGUREANU Constantin 

Diploma de excelență pentru invenția „Clutch based 

thermocouple” - CERNUȘCĂ Dumitru, MILICI 

Laurențiu-Dan, NIȚAN Ilie, POIENAR Mihaela, 

PAȚA Sergiu, 

CENUȘĂ Mihai, BREABĂN Bogdan, POPA Cezar-

Dumitru 

Adelina 

Talpalariu 

Proiecte ale universitarilor 

suceveni, premiate la unul 

dintre cele mai mari saloane 

de inventică din Europa de 

Sud-Est 
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- 

Universitatea Suceava a 

obținut mai multe premii la 

European Exhibition of 

Creativity and Innovation 

EUROINVENT 2019 

www.newsbucovina.ro 
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- Suceava: Studenţi din patru 

ţări la ediţia 2019 a 

concursului „Hard&Soft” 

www.agerpres.ro 

20.05.19 

 

- Studenţi din patru ţări participă, în această 

săptămână, la cea de a 26-a ediţie a concursului 

internaţional de calculatoare „Hard &Soft”', 

organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV). 

Potrivit organizatorilor, în competiţie intră 15 

echipaje, dintre care nouă din România, două fiind 

de la USV, alte două de la Chişinău - Republica 

edumanager.ro 

20.05.19 

 

www.ziarulevenimentul.

ro 

21.05.19 

 



www.vivafm.ro 

20.05.19 

 

Moldova, câte unul din Cernăuţi şi Viniţa din 

Ucraina, unul din Novi Sad - Serbia şi unul din 

Ilmenau - Germania. 

Preşedintele juriului este profesorul Timothy Hall, 

de la Universitatea din Limerick, Irlanda. 

„Hard&Soft” este un concurs adresat studenţilor 

seniori din domeniile calculatoarelor, electronicii şi 

automaticii, care îşi propune să testeze competenţele 

tehnice hardware şi software şi de relaţionare socială 

ale viitorilor ingineri. 

În cadrul competiţiei, echipe formate din câte patru 

studenţi vor încerca să rezolve sarcini cu un grad 

ridicat de complexitate, ce necesită cunoştinţe 

avansate referitoare la proiectarea sistemelor 

electronice, interfaţare, programare, utilizarea 

mediilor de dezvoltare software şi hardware, testare 

şi documentare. 

Concursul a debutat în 1994, cu sprijinul 

profesorului John Milner, de la City University din 

Londra, în calitate de preşedinte al juriului la primele 

nouă ediţii, iar din 2003 coordonarea activităţii de 

jurizare a fost asigurată de Timothy Hall. 

Concursul „Hard&Soft” beneficiază de sprijinul 

Ministerului Educaţiei Naţionale, al Primăriei şi al 

Consiliului Local Suceava, al Consiliului Judeţean 

Suceava, precum şi al unor companii importante din 

judeţele Suceava şi Botoşani, ce se implică în 

www.fluierul.ro 

20.05.19 

 



sprijinirea, încurajarea şi afirmarea tinerilor care se 

formează la USV şi în România. 

Prezentarea sistemelor realizate de echipele 

competitoare va avea loc pe 24 mai, după care va 

avea loc festivitatea de premiere. AGERPRES / (AS 

- autor: Silvia Marcu, editor: Irina Poenaru, editor 

online: Irina Giurgiu) 

 

- 

Două echipe de la Chișinău 

participă la un concurs 

internațional de calculatoare, 

organizat la Suceava 
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Social Studenţi din patru ţări participă, în această 

săptămână, la cea de a 26-a ediţie a concursului 

internaţional de calculatoare „Hard &Soft'', 

organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare" 

Suceava (USV). Potrivit organizatorilor, în 

competiţie intră 15 echipaje, dintre care nouă din 

România, două fiind de la USV, alte două de la 

Chişinău - Republica Moldova, câte unul din 

Cernăuţi şi Viniţa din Ucraina, unul din Novi Sad - 

Serbia şi unul din Ilmenau - Germania. Preşedintele 

juriului este profesorul Timothy Hall, de la 

Universitatea din Limerick, Irlanda, scrie Agerpres. 

„Hard&Soft" este un concurs adresat studenţilor 

seniori din domeniile calculatoarelor, electronicii şi 

automaticii, care îşi propune să testeze competenţele 

tehnice hardware şi software şi de relaţionare socială 

ale viitorilor ingineri. Concursul „Hard&Soft" 

beneficiază de sprijinul Ministerului Educaţiei 

Naţionale, al Primăriei şi al Consiliului Local 

Suceava, al Consiliului Judeţean Suceava, precum şi 

al unor companii importante din judeţele Suceava şi 



 Botoşani, ce se implică în sprijinirea, încurajarea şi 

afirmarea tinerilor care se formează la USV şi în 

România. Prezentarea sistemelor realizate de 

echipele competitoare va avea loc pe 24 mai, după 

care va avea loc festivitatea de premiere. 

- Olimpiada Națională de 

Mecatronică pentru studenti, 

găzduită de Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca 

citynews.ro 

20.05.19 

 

- Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și 

Mecanică din cadrul Universității Tehnice 

organizează în perioada 21 -24 mai „Zilele Educației 

Mecatronice”, eveniment ce se desfășoară în 

complexul universitar de pe Bd. Muncii 103-105. 

Deschiderea oficială va avea loc marți, 21 mai , de la 

ora 17, în Aula Centenar. Cu această ocazie are loc 

și Olimpiada Națională de Mecatronică pentru 

studenți, Sesiunea Națională de Comunicări 

Științifice Studențești în Domeniul Mecatronicii, 

precum și multe prezentări publice ale unor 

cunoscute companii de specialitate. 

Concursul este structurat pe mai multe secțiuni: 

•    Roboți mobili 

•    Sisteme mecatronice industriale 

•    Sisteme mecatronice de zbor fără pilot. 

Cei 120 de participanți înscriși reprezintă nouă 

universități din țară și un institut de cercetare: 

Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea 

Politehnica din București, Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea 

cluju.ro 

20.05.19 



Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaș, Universitatea 

Tehnică a Moldovei și Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica 

Măsurării. 

- Conferinţă ştiinţifică 

internaţională, organizată de 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Administrative de la USV 

 

www.monitorulsv.ro 

 

 

Ultima oră local 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a fost 

în perioada 16-18 mai 2019 gazda celei de-a patra 

ediţii a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Ethical 

and Social Dimensions in Public Administration & 

Law (Dimensiuni etice şi sociale în Administraţie 

publică şi Drept), organizată de Facultatea de Drept 

şi Ştiinţe Administrative. Acest eveniment este 

asociat Conferinţei organizate de LUMEN Research 

Center in Social and Humanistic Sciences & 

LUMEN Conference Center, Iaşi, România, în 

parteneriat cu Conferinţa organizată de Universitatea 

de Stat „Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi, Ucraina,şi 

cu susţinerea autorităţilor locale. Pe data de 16 mai 

s-au desfăşurat lucrările Conferinţei ucrainene, în 

cadrul cărora participanţii au dezbătut subiecte legate 

de drepturile omului. În paralel, invitaţi de anvergura 

din ambele entităţi au susţinut comunicări legate de 

dreptul muncii şi drept european. În colaborare cu  

Direcţia Generală Anticorupţie, a avut loc un concurs 

de eseuri –The integrity of the national value of the 

Romanian culture, competiţie ce s-a finalizat cu 

premii oferite de DGA, dar şi cu o surpriză din partea 

FDSA, care a oferit oportunitatea primilor cinci 

calificaţi să interacţioneze cu funcţionarii instituţiilor 

europene şi mondiale din Haga. „Manifestarea s-a 



bucurat de un real succes în rândul audienţei şi al 

participanţilor, care au apreciat atât dezbaterile şi 

implicarea studenţilor, cât şi atmosfera campusului 

USV”, au precizat organizatorii. 

 

- 

USV a fost gazda conferinței 

internaționale „Dimensiuni 

etice și sociale în 

Administrație publică și 

Drept” 

 

www.suceavalive.ro 
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 În perioada 16-18 mai 2019, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a fost gazda celei de-a patra 

ediții a Conferinței Științifice Internaționale Ethical 

and Social Dimensions in Public Administration & 

Law (Dimensiuni etice și sociale în Administrație 

publică și Drept), organizată de Facultatea de Drept 

si Științe Administrative. 

Acest eveniment este asociat Conferinței organizate 

de LUMEN Research Center in Social and 

Humanistic Sciences & LUMEN Conference Center, 

Iași, România, în parteneriat cu Conferința 

organizată de Universitatea de Stat „Yuriy 

Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina și tradiționala 

susținere a Municipiului şi Consiliului Local 

Suceava. 

Astfel, pe data de 16 mai, s-au desfășurat lucrările 

Conferinței ucrainene, în cadrul cărora participanții 

au dezbătut subiecte legate de drepturile omului, 

tematică aflată în centrul preocupărilor științifice ale 

colegilor din țara vecină. În paralel, invitați de 

anvergura din ambele entități au susținut comunicări 

legate de dreptul muncii si drept european. În 

campusul USV, lucrările Conferinței Facultății de 

Drept si Știinte Administrative au început în data de 



17 mai, pe mai multe sesiuni si work-shop-uri. 

Astfel, am avut paneluri variate: Drept privat, 

Provocări în fața legislației muncii, Protecția și 

promovarea drepturilor omului, Drept public și 

Administrație publică. 

În colaborare cu Direcția Generală Anticorupție, a 

avut loc un concurs de eseuri – The integrity of the 

national value of the Romanian culture, competiție 

ce s-a finalizat cu premii oferite de DGA, dar si cu o 

surpriză din partea FDSA, care a oferit oportunitatea 

primilor cinci calificați să interacționeze cu 

funcționarii instituțiilor europene și mondiale din 

Haga. 

Adelina 

Talpalariu 

 

Folk cu Dinu Olărașu & 

Mihaela Popescu, pe sena 

USV 
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Miercuri, 22 mai, Universitatea din Suceava 

găzduiește un spectacol de folk susținut de Dinu 

Olărașu & Mihaela Popescu. Spectacolul este 

programat pentru ora 19.30, în Grădina Englezească 

(dacă vremea permite) sau Auditorium. Intrarea este 

liberă, în limita locurilor disponibile. Evenimentul 

face parte din cea de-a IX-a ediție a Festivalului „Zile 

și Nopți Studențești” (ZNsT), un proiect marca 

ASUS.  

- Festival National Folcloric 

Studentesc la USAMV Iasi 

www.bzi.ro 

20.05.19 

 

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina 

Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi 

(USAMV) organizeaza vineri, pe 24 mai 2019, ora 

16:00, in Aula Magna „Haralamb Vasiliu”, cea de a www.radioiasi.ro 

20.05.19 

 



www.bunadimineataiasi.

ro 

21.05.19 

 

treia editie a Festivalului National Folcloric 

Studentesc „Asa-i viata omului”. 

Festivalul reuneste ansambluri care promoveaza 

tinerele valori din diferite zone ale tarii precum 

Moldova, Bucovina, Muntenia si Ardeal. 

Spectacolul va fi sustinut de: Ansamblul Studentesc 

MUGURELUL (USAMV Iasi), Ansamblul 

Studentesc BUCUR (USAMV Bucuresti), 

Ansamblul Studentesc TRADITII (USAMV Cluj-

Napoca), Ansamblul Studentesc ARCANUL 

(Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava), 

Ansamblul Folcloric „Doina Carpatilor” al Casei de 

Cultura a Studentilor din Iasi. 

„Moldova se mandreste cu o bogatie de traditii 

populare, pe care Universitatea Agronomica Iasi se 

straduieste sa le reinvie, cu ajutorul studentilor 

iubitori de folclor. Traim intr-o perioada in care 

multe dintre obiceiurile si traditiile poporului nostru, 

odata cu trecerea timpului, sunt pe cale de disparitie 

sau au suferit modificari. Oamenii si-au adaptat 

preferintele in functie de evolutia fireasca a societatii 

si si-au orientat interesul catre aspecte mult mai 

actuale ale mediului in care traiesc. Traditiile si 

obiceiurile nu trebuie lasate sa moara sub cenusa 

timpului. Ne vom aminti ca suntem romani prin ceea 

ce avem mai de pret, prin traditiile care, preluate de 

tineri cu talent si interes, trebuie redate vietii pentru 

a dura in timp”, a precizat prof. univ. dr. Vasile 

www.vivafmiasi.ro 

21.05.19 

 

 



Stoleru, prorector cu activitati sociale, studentesti si 

relatii cu alumni. 

Evenimentul este organizat de USAMV Iasi, sustinut 

de Primaria Municipiului Iasi, in parteneriat cu 

Universitatile de care apartin Ansamblurile 

participante, fiind inclus in seria evenimentelor din 

cadrul Festivalului International al Educatiei, editia 

2019 si Iasi – Capitala Tineretului din Romania 2019 

– 2020.    

Intrarea este libera si sunt asteptati iubitorii de 

frumos! 

- Campioni universitari la 

handbal 

www.intermediatv.ro 

20.05.19 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

câștigat pentru al treilea an consecutiv titlul de 

campioană universitară la handal masculin. Turneul 

final s-a desfășurat în Suceava și a reunit la start 

reprezentantele a cinci universități din țară. 

 

Marius 

Șuiu 

Universitatea a picat 

matematic în eșalonul 

secund și joacă ultimul meci 

din sezon în fața propriilor 

suporteri 
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Din păcate, echipa de handbal a Universității 

Suceava va lipsi pentru cel puțin un an din elita 

handbalului românesc masculin, din Liga Națională. 

Sucevenii au pierdut duminică decisiv din penultima 

etapă a play-out-ului de la Făgăraș și sunt 

retrogradați și matematic din primul eșalon. Miercuri 

de la ora 17:00, CSU Suceava va juca pentru ultima 

oară în acest campionat în fața propriilor suporteri, la 

sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program 

Sportiv din Suceava, împotriva celor de la HC Buzău 

2012. Dacă pentru studenți meciul nu mai are nici o 

miză, pentru oaspeți este important, deoarece cu cele 



trei puncte se vor clasa în primele două locuri și vor 

evita barajul de promovare/menținere.  

 

Dănuț 

Chivodeț 

 

CSU Suceava a retrogradat 

după trei sezoane petrecute 

în Liga Zimbrilor 

Obiectiv de Suceava 

 

Sport / pg. 9  Echipa antrenată de Adrian Chiruț și-a semnat 

sentința odată cu înfrângerea, scor 23-25, suferită 

duminică seară, pe terenul celor de la CSM Făgăraș, 

în cadrul penultimei etape din play-out. CSU 

Suceava a retrogradat din Liga Zimbrilor după trei 

sezoane petrecute pe prima scenă a handbalului 

masculin românesc. Echipa antrenată de Adrian 

Chiruț și-a semnat sentința odată cu înfrângerea, scor 

23-25, suferită duminică seară, pe terenul grupării 

CSM Făgăraș. Aflați în fața unui meci de totul sau 

nimic, universitarii au ținut ritmul cu gazdele în 

primul sfert de oră, la finalul căruia tabela indica 6-

5. Oaspeții s-au întrecut apoi în ratări, iar sibienii s-

au desprins pe finalul primei reprize, intrând la pauză 

cu un avans de șase goluri, scor 15-9. Handbaliștii 

suceveni au încercat să revină pe tabelă în repriza 

secundă, reușind să se apropie la trei lungimi în 

minutul 45, când Mihai Sandu puncta pentru scorul 

de 20-17. Costea a redus diferența la un singur gol în 

minutul 57, la 23-22, dar formația gazdă a gestionat 

perfect ultimele minute de joc, câștigând în final cu 

scorul de 25-23. În ultima etapă din play-out, CSU 

Suceava va primi mâine, de la ora 17.00, în sala 

„Dumitru Bernicu”, vizita celor de la HC Buzău. 



Sandrinio 

Neagu 

Colac şi lumânare peste 

sporturile de echipă din 

Suceava 
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Se spune că speranţa moare ultima, dar moare. Ei 

bine, când vine vorba de sporturile de echipă din 

Suceava speranţa nu doar că a murit, dar a şi fost 

îngropată la doi metri în pământ. Duminică seară, 

echipa locală de handbal masculin a retrogradat din 

Liga Naţională, astfel încât nici o formaţie la un 

sport important nu mai are reprezentare la nivel 

înalt. 

Este pentru prima dată, după mulţi, foarte mulţi ani, 

când Suceava a atins acest prag al neputinţei şi 

ruşinii. Fie că aveam echipă de fotbal, de rugby sau 

de volei, iar în ultimii ani stindardul a fost ţinut sus 

de echipa de handbal masculin, Suceava conta pe 

harta sporturilor din România. 

De duminică, de pe această hartă a dispărut 

Suceava. Şi nimeni nu poate şti dacă nu ne aşteaptă 

şi vremuri mai grele, iar după informaţiile care vin 

dinspre echipele noastre nu se întrevăd semnale de 

înzdrăvenire. 

Practic, pentru lumea sporturilor de echipă, Suceava 

este nu doar un pacient în moarte clinică, ci un mort 

care s-a răcit deja şi din care vulturii mănâncă acum 

ficatul şi inima. O inimă care era ţinută în viaţă de 

aparate şi care duminică a fost decuplată. 



Pentru suporterii suceveni, pentru cei care iubesc 

sportul, aceasta este ultima lovitură dintr-un lung şir 

care pare a nu se mai termina. 

Dacă mai punem la calcul şi hocheiul, a cărui 

echipă a dispărut definitiv de pe firmament în 1993, 

se poate spune că Suceava a avut tradiţie în multe 

sporturi de echipă. Din păcate, acum suntem într-un 

colaps total, iar perspectivele sunt firave. […] 

Handbalul 

Promovată în premieră în lumea bună a handbalului 

din România în cursul anului 2002, echipa locală de 

handbal s-a menţinut cu greu în primul eşalon timp 

de doi ani. În 2004 a retrogradat, dar în baza unui 

plan de viitor bine conturat lucrurile au mers 

ascendent. După numai un an în divizia secundă, 

CS Universitatea Suceava a promovat din nou în 

Liga Naţională în cursul anului 2005. Pas cu pas, 

echipa a devenit una respectată în lumea 

handbalului din România, iar rezultatele nu au 

întârziat să apară. 

Chiar la prima participare în cupele europene, în 

sezonul 2008-2009, sucevenii au ajuns până în 

finala Challenge Cup, pe care au pierdut-o extrem 

de greu în faţa celor de la Reşiţa. După doi ani, în 

2011, a venit şi cea mai importantă performanţă la 

nivel de echipă de cluburi pentru judeţul Suceava. 



La finalul acelui sezon, Universitatea Suceava s-a 

clasat pe locul trei în Liga Naţională de Handbal. 

Apoi, totul a început să se năruie, pentru a culmina 

în această vară cu retrogradarea din Liga Naţională 

de Handbal. De altfel, deznodământul de acum 

putea fi anticipat, şi asta pentru că de câţiva ani buni 

echipa are ca singur obiectiv salvarea de la 

retrogradare, iar cu un astfel de ţel minimalist nu se 

poate tinde spre performanţă. 

Cristina 

Adelina 

Ciobanu 

Biroul Francez continuă 

activitățile dedicate 

francofonilor 
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Biroul Francez anunță că miercuri, 22 mai 2019, la 

ora 17:00, are loc activitatea săptămânală dedicată 

francofonilor și francofililor suceveni, „Le français, 

c’est facile !”. La această întâlnire cu limba franceză, 

copiii vor discuta despre activitățile lor cotidiene, 

îndrumați, ca în fiecare săptămână, de dna lector 

univ. dr. Mariana Șovea și de lectorul de limbă 

franceză, Maxence Caron. Jocurile, cântecele, fișele 

de colorat, dar și alte activități-surpriză vor îmbina 

plăcutul cu utilul. Cursurile se desfășoară în cadrul 

proiectului „Francofonia în comunitate” – un proiect 

inițiat de Centrul de Reușită Universitară al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în 

colaborare cu Biroul Francez și sprijinit de Agenția 

Universitară a Francofoniei. Proiectul, unic în 

România, își propune să aducă limba franceză și 

valorile Francofoniei mai aproape de locuitorii 
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orașului Suceava, prin activități 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, și „Iorgu Vârnav Liteanu”, Liteni, 

coordonați de prof. Alexandra Sîrghi și prof. Briana 

Belciug, are ca scop promovarea lecturii și 

sensibilizarea elevilor cu privire la studierea limbilor 

străine. Programul activității va fi compus din trei 

secțiuni: prezentarea operelor autorilor francofoni 

(Éric-Emmanuel Schmitt, Muriel Barbery, Amélie 

Nothomb, Matei Vișniec), traducerea unor 

fragmente din limba franceză în limba română și 

analiza traducerilor. 

Atelierele de traducere vor reprezenta punctul de 

plecare spre dezbateri și strategii de abordare a 

textului literar. Activitatea va pune accentul pe 

competențele lingvistice ale elevilor, dar și pe 

colaborare, comunicare și toleranță. 

Cristina 

Adelina 

Ciobanu 

Purtătorul de cuvânt al 

Poliției Județene Suceava, 

comisar șef Ionuț Epureanu, 

a prezentat studenților 

comunicarea în situațiile de 

criză și între instituții 
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După participarea prefectului de Suceava, Mirela 

Adomnicăi, la prima ediție a dezbaterilor academice 

inițiate de USV, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, 

comisar șef Ionuț Epureanu a participat, miercuri 

după amiaza, timp de aproape trei ore, la 

„Universitatea  Ștefan cel Mare” Suceava la o nouă 

dezbatere despre comunicare. Tema dezbaterii a fost 

„Comunicarea publică în managementului situațiilor 



de criză”. Purtătorul de cuvânt a vorbit despre 

comunicarea publică și în special despre 

comunicarea între instituții publice și mass media pe 

de o parte și intituții publice și societate pe de altă 

parte. El le-a spus studenților că în relația cu mass 

media comunicatorul instituției trebuie să fie mereu 

atent la toate aspectele și să cunoască foarte bine 

domeniul despre care vorbește. Potrivit lui Epureanu, 

dacă în comunitate nu se percepe activitatea pe care 

o face o instituție, atunci fie instituția nu știe să se 

facă înțeleasă, nu știe să își facă înțeles rolul în 

comunitate sau nu face mare lucru, ceea ce e mai rar. 

Ionuț Epureanu le-a mai spus studenților că orice 

instituție publică trebuie să aibă o persoană de 

contact, purtător de cuvânt care să fie asociat cu 

instituția respectivă și că persoana respectivă va 

trebui să aibă o conduită ireproșabilă atât în instituție 

cât și în viața de zi cu zi. 

Moica 

Mincu 

Locul I pentru o școală din 

Botoșani la concursul 

interjudețean „Istoria fără 

manual” 
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Local Sâmbătă, 18 mai 2019, a avut loc a IX-a ediție a 

Concursului interjudețean „Istoria fără manual”, 

desfășurat de această dată la Școala gimnazială 

„Sfântul Andrei” din Tăcuta, județul Vaslui, al cărei 

director, Lucian-Ovidiu Iftene, este la rându-i, 

colaborator activ în acest proiect.  

Concursul este o activitate educativă pornită din 

inițiativa unui grup de profesori de istorie din 



județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și V 

aslui. […] 

[…] Prof. Traian Anton a venit cu idei referitoare la 

structura proiectului, ca mai apoi să răspundă 

afirmativ „chemării” şi să se alăture proiectului tot 

mai mulţi foşti colegi, foşti USV-işti (Universitatea 

„Ştefan cel Mare” Suceava). […] 

 


