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Un număr de 24 de universităţi româneşti, printre 

care şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, 

îşi prezintă oferta educaţională, în perioada 26-31 

mai, la Washington (SUA), în cadrul conferinţei şi 

expoziţiei anuale NAFSA, cel mai prestigios 

eveniment internaţional din domeniul 

învăţământului superior. 

Deplasarea delegaţiilor din România la această 

conferinţă, care reuneşte 3.500 de universităţi din 

peste 100 de ţări şi la care sunt aşteptaţi peste 

10.000 de participanţi, este organizată de Consiliul 

Naţional al Rectorilor. Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava este reprezentată de prof. univ. 

dr. ing. Valentin Popa, rectorul USV, şi de prof. 

univ. dr. Ştefan Purici, prorector al USV, 

participarea delegaţiei sucevene fiind finanţată din 

Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat 

universităţilor de stat. 

Alături de rectorii universităţilor româneşti şi de cei 

peste 70 de reprezentanţi ai mediului academic 

românesc, la eveniment participă secretarul de stat 

pentru învăţământ superior, prof. Gigel Paraschiv, 

precum şi reprezentanţi ai UEFISCDI şi ai Agenţiei 

Naţionale Erasmus. 



Pavilionul „Study in Romania”, organizat sub 

egida Consiliului Naţional al Rectorilor din 

România, cu sprijinul Ministerului Educaţiei 

Naţionale, al UEFISCDI şi al Agenţiei Naţionale 

ERASMUS (ANPCDEFP), este o iniţiativă 

destinată internaţionalizării învăţământului 

superior românesc promovată prin portalul 

http://www.studyinromania.gov.ro. 

Potrivit USV, „demersul îşi propune să arate că în 

România există universităţi competitive la nivel 

global, atât în domeniul educaţiei, cât şi în cel al 

cercetării ştiinţifice, precum şi să atragă atenţia 

asupra faptului că ţara noastră oferă un mediu de 

studiu de calitate, adecvat şi sigur, precum şi 

facilităţi de nivel european în campusurile 

universitare, la costuri mai competitive în raport cu 

alte ţări europene. Din programul reprezentanţilor 

învăţământului superior românesc aflaţi la 

conferinţa şi expoziţia anuală NAFSA fac parte o 

serie de întâlniri, la nivel înalt, în vederea stabilirii 

de noi parteneriate pentru proiecte educaţionale şi 

de cercetare ştiinţifică, precum şi pentru creşterea 

vizibilităţii şi atractivităţii României ca destinaţie 

de studii universitare”.  

________ 

 

USV îşi prezintă 

oferta educaţională la 

Washington, în cadrul 

conferinţei şi 

 

www.edumanager.ro 

 

 

Universități 

IDEM 

www.agerpres.ro 

29.05.19 

 



expoziţiei anuale 

NAFSA 

 

www.ziare.com 

29.05.19 

 

www.newsbucovina.ro 

29.05.19 

 

www.ziarulevenimentul.

ro 

30.05.19 

www.ziaruldepenet.ro 

29.05.19 

www.newsme.ro 

29.05.19 

www.stirilazi.ro 

29.05.19 

www.centruldepresa.ro 

29.05.19 

www.svnews.ro 

29.05.19 

www.stiridinbucovina.ro 

29.05.19 

www.monitoruldestiri.ro 

29.05.19 

 

www.stirisuceava.net 

29.05.19 

 

N.B. 

 

 

la Washington (SUA), 

în cadrul conferinţei şi 

expoziţiei anuale 

NAFSA, cel mai 

prestigios eveniment 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.3 

 

IDEM 

 



internaţional din 

domeniul 

învăţământului 

superior 

Rectorul USV, 

Valentin Popa, 

prezintă oferta 

educațională a USV 

 

 

_________ 

 

 

 

USV, reprezentată la 

cel mai prestigios 

eveniment 

internațional din 

domeniul 

învăţământului 

superior 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

 

Social 

 

IDEM 

 

 

________ 

 

 

USV îşi prezintă 

oferta educaţională, în 

perioada 26 – 31 mai, 

la Washington (SUA), 

în cadrul conferinţei şi 

expoziţiei anuale 

NAFSA  

 

 

www.suceava-

smartpress.ro 

 

 

Evenimente 

 

IDEM 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

Echipă a USV, în 

finala celei mai 

importante competiţii 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

 

Pg.11 

 

În perioada22-23 mai, la Bucureşti s-a desfăşurat 

finala naţională a celei mai importante competiţii de 

antreprenoriat pentru studenţi: Company of the year 

2019, organizată de Junior Achievement România. 



de antreprenoriat 

pentru studenţi 

 

Din cele 300 de echipe înscrise în competiţie 

(secţiunile elevi şi studenţi), în urma parcurgerii 

mai multor etape, cea a Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, intitulată Cookie Squad, a 

devenit una dintre cele 10 echipe finaliste la 

secţiunea studenţi. 

Proiectul propus de Cookie Squad constă în 

realizarea unei aplicaţii gastronomice universale, 

înglobată într-o reţea de socializare, o combinaţie 

unică între Food Panda, Instagram şi Tinder. 

„Structura aplicaţiei este simplă, bazată în principal 

pe două ramuri: una destinată interacţiunii 

utilizator-utilizator şi alta bazată pe interacţiunea 

dintre utilizator-restaurant. Considerăm că aplicaţia 

va aduce o contribuţie pozitivă în societatea actuală, 

deoarece reţeaua se va axa strict pe partea 

gastronomică, îndepărtându-se de reţelele de 

socializare clasice, care cuprind o gamă variată de 

servicii, ce nu întotdeauna pot fi îmbinate cu 

succes.Aplicaţia propusă are ca scop deschiderea 

unor noi posibilităţi pe o piaţă supra-alimentată de 

oferte de mâncăruri, alături de accesibilitate şi 

confort. Printre opţiunile disponibile menţionăm: 

filtrarea şi utilizarea intuitivă a ofertelor 

restaurantelor şi socializarea între persoane, 

socializare bazată pe talentele gastronomice ale 

fiecăruia”, au transmis studenţii. 

Echipa USV a fost alcătuită din Alexandru Găleată, 

Florin Mihai Danci, Claudiu Mihai Rîndaşu şi 

Alexandru Gabriel Ciurariu, studenţi ai 



Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor, iar profesor coordonator a fost 

conf. univ. dr. ec. Ovidiu Aurel Ghiuţă. 

„Suntem la cea de-a doua participare la această 

competiţie şi la a doua finală. Personal, am 

participat cu 11 echipe formate din studenţi de la 

Facultatea de Inginerie Alimentară şi Facultatea de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, echipe 

care au fost selectate în Incubatorul JA Bizz 

Factory, ce a precedat finala; de asemenea, în 

această competiţie au participat şi alte echipe 

coordonate de colegi de la Laboratorul de incubare 

a afacerilor din cadrul universităţii. Competiţia 

gestionată de Junior Achievement este benefică 

studenţilor pentru că le confirmă, chiar înainte de 

angajare, faptul că cerinţele de la disciplinele de 

Marketing şi Antreprenoriat se aplică în practică în 

mod similar şi subliniază importanţă studierii 

acestor discipline în domeniile inginereşti”, a 

precizat conf. univ. dr. ec. Ovidiu Aurel Ghiuţă. 
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________ Junior Achievement (JA) România a premiat, în 

cadrul Galei JA Hall of Fame – INVESTEȘTE ÎN 

EDUCAȚIE!®, pe scena Ateneului Român, start-

up-urile câștigătoare în finala națională a 

competiției europene de antreprenoriat JA 

Compania Anului 2019 , dedicată elevilor și 

studenților. Evenimentul a reunit peste 600 de elevi, 

studenți, profesori, oficiali și reprezentanți ai 

companiilor care investesc în programe 

educaționale. 

Gala JA Hall of Fame 2019 - INVESTEȘTE ÎN 

EDUCAȚIE! 

Gala JA Hall of Fame 2019 - INVESTEȘTE ÎN 

EDUCAȚIE! 

Au fost celebrați elevii, studenții și profesorii 

participanți, în acest an școlar, la programele JA de 

educație economică, antreprenorială, financiară și 

de orientare profesională, precum și companiile 

care investesc în educația din România și care 

contribuie la dezvoltarea unor noi generații de 

profesioniști și antreprenori. 



Programul JA Mini-compania le oferă elevilor o 

experiență reală de antreprenoriat, prin care aceștia 

au oportunitatea de a-și transpune în realitate 

propriile idei de afaceri. Echipele de elevi și 

studenți participă la incubatorul educațional JA 

BizzFactory™, unde au ocazia să primească 

feedback de la antreprenori și investitori și să-și 

testeze ideile de afaceri cu clienți reali, făcând 

prima vânzare și verificând fezabilitatea produselor 

pe piața reală. […] 

Competiția de mini-granturi pentru universități 

Derulată cu susținerea Romanian-American 

Foundation, aceasta prevede acordarea de mini-

granturi pentru susțienerea proiectelor 

antreprenoriale pentru profesori și studenți, în hub-

urile univesitare. 

Au fost premiate: Universitatea din București, 

Universitatea Politehnică din București, 

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea 

Ovidius din Constanța, Universitatea din Craiova, 

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași, 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea 

Ștefan cel Mare Suceava și Universitatea 

Politehnică din Timișoara. 

Gala JA Hall of Fame – INVESTEȘTE ÎN 

EDUCAȚIE!® este un eveniment internaţional 

prestigios, organizat de către Junior Achievement şi 

dedicat recunoaşterii contribuţiei profesorilor, 

elevilor și studenților implicați în programe 

educaționale naționale și internaționale de tip 



learning by doing, precum și a companiilor și 

profesioniștilor care încurajează și susțin 

dezvoltarea legăturii dintre comunitatea academică 

și cea economică din România. […] 
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Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi 

Management din cadrul Universităţii „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a organizat, în data de 

24.05.2019,  cea de-a cincea ediţie a Concursului de 

Creativitate Tehnică „Fun Mechanics”, sub 

îndrumarea unui colectiv coordonat de şef lucrări 

dr. ing. Luminiţa Irimescu. 

Specificul acestui concurs constă în asamblarea 

contra cronometru a unei construcții mecanice de 

tip lego și participarea unor echipe mixte, formate 

din studenţi din anul I şi din elevi de liceu. Au 

participat elevi de la Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară Suceava, Colegiul National „Petru 

Rareș” din Suceava şi de la Colegiul „Vasile 

Lovinescu” din Fălticeni. Studenții care au fost 

înscriși în competiţie au aparţinut celor trei 

specializări ale facultății: Inginerie mecanică, 

Mecatronică şi Tehnologia construcţiilor de maşini. 

Tinerii pasionați de mecanică și-au validat 

îndemânarea, ambiția și creativitatea tehnică, 

realizând, în decurs de 6 ore, o structură complexă 

formată din 2600 de elemente tipizate, cu funcții de 

deplasare cu tracțiune motorizată, comandă a 

direcției pe 10 roți, pe 5 osii și a unui motor cu 

pistoane în mișcare. 



Locul I a fost ocupat de echipa de la specializarea 

Mecatronică, formată din studenții Iulian Apostol, 

Costel Cioban, Cristian Cîmpanu, Marian Luca, 

Robert Policiuc și din elevii Ionuț Iacob și Vasile 

Hoștinaru. 

Locul II a fost ocupat de echipa de la specializarea 

Inginerie mecanică, formată din studenții Cosmin 

Avram, Andrei Amaximoae, Ioan Buliga, Ruben 

Cîrlan și din  elevii Marius Bolohan, Eduard Buliga 

și Marius Socaliuc. 

Locul III a revenit echipei de la specializarea 

Tehnologia constructiilor de mașini, formată din 

studenții Denis Apetrei, Radu Condrea, Eduard 

Filip, Andrei Ungurean și elevii Liviu Conicov și 

Croitor Silviu. 

„Fun Mechanics” are drept scop prezentarea în mod 

practic a aplicaţiilor din ingineria mecanică, 

contribuind astfel la dezvoltarea imaginației, 

spiritului de echipă şi talentului tehnic al tinerilor. 

 

 

________ 

 

 

Concurs de 

creativitate tehnică 

„Fun Mechanics” la 

Facultatea de 

Inginerie Mecanică, 

Mecatronică și 

Management din 

cadrul USV 

 

 

 

www.suceava-

smartpress.ro 

 

 

Social 

 

IDEM 



 

N.B. 

 

 

 

O echipă formată din 

cinci studenți și doi 

liceeni suceveni a 

câștigat ediția din 

acest an a concursului 

de creativitate tehnică 

„Fun Mechanics” 

organizat la Facultatea 

de Inginerie 

Mecanică, 

Mecatronică și 

Management din 

cadrul USV 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

 

Social 

 

IDEM 

www.agerpres.ro 

30.05.19 

 

www.amosnews.ro 

30.05.19 

 

_______ 

 

 

 

Concurs de 

creativitate tehnică 

„Fun Mechanics”, la 

Facultatea de 

Inginerie Mecanică, 

Mecatronică și 

Management 

 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

 

Social 

 

IDEM 

Corina 

Misăilă 

Trofeul Ecotrophelia 

2019 rămâne la 

Galați! Echipa 

câștigătoare va 

reprezenta România la 

competiția europeană 

din Germania 

www.antidotul.ro 

30.05.19 

_______ Concursul Ecotrophelia România 2019, competiție 

studențească pentru crearea de produse alimentare 

inovative, și-a desemnat aseară câștigătorii. Marele 

premiu merge și anul acesta la o echipă din cadrul 

Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor Galați. 

Este vorba de „HEMPIRE TEAM”, cu produsul 

HEMP Mini-Meal. 



Clasamentul final: 

Premiul I – echipa HEMPIRE TEAM, produsul 

HEMP Mini-Meal, Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galați 

Premiul II – echipa Stejarii din Țara de Sus, 

produsul MoJeCo, Universitatea Ștefan cel Mare 

din Suceava 

Premiul III – echipa The Revengers, produsul No-

Yo de la USAMV București și echipa InnES, 

produsul Purple Lavania de la Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați 

Premiul special pentru inovare – echipa Tamic Gal, 

produsul MAYOGOLD, Universitatea „Dunărea de 

Jos” Galați. 

Echipa câştigătoare va reprezenta România la faza 

europeană a competiţiei, care va avea loc în 

Germania, la începutul lunii octombrie. 

Oana-

Karina 

Lugojan 

Noi programe 

educationale 

inovative! Proiect 

inedit dedicat formarii 

pedagogice! 
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Educatie Universități din Timișoara, Târgu Jiu, Suceava și 

Reșița bat palma pentru lansarea unui proiect prin 

care mediul academic și cel antreprenorial vor 

colabora, în beneficiul actualilor studenți, viitorii 

angajați. 

Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de 

beneficiar, împreună cu Universitatea „Constantin 

Brâncuși” din Târgu Jiu, Universitatea „Eftimie 

Murgu” din Reșița și Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, anunță lansarea proiectului 

„Împreună Universități și Angajatori”. Acesta 

reprezintă un sistem integrat de programe 

educaționale inovative, fiind un proiect cofinanțat 

30.05.19 



din Fondul Social European, prin Programul 

Operațional Capitalul Uman 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 

creșterea calității și eficienței învățământului 

universitar terțiar și non-academic tehnic, în acord 

cu cerințele mediului socio-economic, prin 

implementarea unui sistem integrat de programe și 

oferte educaționale inovative, proceduri și 

instrumente de asigurarea a calității dezvoltate prin 

colaborarea dintre universități și angajatori. 

Proiectul este dedicat formării pedagogice a 

cadrelor didactice, și dezvoltării competențelor 

profesionale și socio-emoționale ale studenților și 

cursanților. 

Grupul țintă al proiectului include trei categorii de 

persoane, conforme cu trei indicatori de realizare 

vizați de competiția de proiecte: personal didactic, 

studenți din învățământul terțiar universitar și 

cursanți din învățământul terțiar non-universitar. 

Primele două categorii se regăsesc la nivelul tuturor 

celor patru parteneri instituționali ai proiectului, iar 

cea de-a treia, doar la nivelul a 2 dintre parteneri 

(Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

și Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița). 

De-a lungul celor 30 de luni de implementare a 

proiectului, vor fi elaborare și ofertate, într-un 

parteneriat transnațional, peste 20 de programe și 

activități de formare, dedicate atât cadrelor 

didactice, cât și studenților. Dezvoltarea și 

implementarea acestor activități de formare vor 



aduce împreună experți din mediul universitar 

național și internațional, precum și persoane resursă 

din cadrul angajatorilor. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va 

avea loc, în data de 3 iunie 2019, ora 1600, corpul 

A, etajul II, sala 206, o dezbatere cu tema „Rolul 

mass-media în modernizarea administrației 

publice”,prezentată de Florin Sinescu, şef serviciu 

în cadrul Instituției Prefectului – județul Suceava. 

Aceasta se înscrie în seria Dezbaterilor academice 

în domeniul comunicării și relațiilor publice din 

sistemul public administrativ, sectorul 

antreprenorial și mass-media, organizate la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava de 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării 

(FLSC), în colaborare cu Centrul de Reușită 

Universitară.  

Prin această întâlnire, studenții de la specializarea 

Comunicare şi relaţii publice vor avea posibilitatea 

de a corela cunoștințele dobândite la orele de curs 

cu informații concrete ce vor viza aspecte 

comparative între administrația publică din 

perioada regimului centralizat și cea actuală, în 

diferitele stadii de reformă și modernizare parcurse 

până în prezent, precum și modul în care s-a 

construit imaginea publică a instituțiilor statului în 

cadrul unui parteneriat sustenabil cu mass-media. 
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După primele două întâlniri organizate la USV de 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării , la 

care au fost invitați Mirela-Elena Adomnicăi, 

prefectul județului Suceava, și comisarul șef de 

poliție Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al 

Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, 

directorul Biroului Regional de Cooperare 

Transfrontalieră Suceava, Cezar Grozavu, a 

continuat seria dezbaterilor academice, miercuri 

după amiază, în domeniul comunicării și relațiilor 

publice din sistemul public administrativ, sectorul 

antreprenorial și mass-media. 

Tema dezbaterii a fost: „Dezvoltarea comunicării 

interculturale prin absorbția fondurilor europene”. 

Directorul Biroului Regional de Cooperare 

Transfrontalieră Suceava, Cezar Grozavu, a vorbit 

despre Programul Operațional Comun România-

Ucraina și a precizat că obiectivul general al acestui 

program este de a spori dezvoltarea economică și de 

a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor din aria 

programului prin acțiuni comune în educație, 

dezvoltare economică, cultură, infrastructură și 

sănătate și nu în ultimul rând siguranța și securitatea 

cetățenilor din zonele de graniță. 

El le-a spus studenților motivul pentru care se alocă 

acești bani ai Uniunii Europene în această zonă de 

graniță și despre faptul că Ucraina, dar și Republica 

Moldova își doresc să intre în Uniunea Europeană. 



Acești bani din partea Uniunii Europene pentru 

această zonă de graniță se alocă  pentru protecția 

mediului, situații de urgență, învățământ, pentru ca 

granițele Uniunii Europene să dezvolte un zid sau o 

apropiere, ținând cont că și Ucraina și Republica 

Moldova pot deveni potențiali membrii. 

Potrivit lui Cezar Grozavu, comunicarea în acest 

domeniu are multe provocări atât din punct de 

vedere istoric, cultural, dar și lingvistic. 
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Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social-Politice, 

în colaborare cu Centrul de Reuşită Universitară şi 

Departamentul de Limbă şi Literatură Română şi 

Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, va organiza 

miercuri, 5 iunie 2019, de la ora 12:00, în Aula din 

Corpul E, dezbaterea „Maladiile Postcomuniste”, 

susţinută de specialişti de renume în domeniul 

ştiinţelor politice şi filosofiei politice. Dezbaterea 

va fi moderată de conf. univ. dr. Florin Pintescu. 

Vor conferenţia Aurelian Crăiuţu, profesor 

universitar la Indiana University din Statele Unite 

ale Americii, împreună cu universitarii ieşeni 

Daniel Şandru şi George Bondor.  

Aurelian Crăiuțu este profesor în cadrul 

Departamentului de Științe Politice al Indiana 

University din Bloomington. 

El a absolvit Liceul „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Academia de Științe Economice din București, a 

studiat un an la Universitatea din Rennes, a fost 
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bursier Fulbright la University of Tennessee din 

Knoxville și a obținut în 1999 doctoratul în Teorie 

Politică la Princeton University. 

Aurelian Crăiuțu este autor al mai multor cărți, dar 

și studii, analize și articole în publicații din întreaga 

lume. 

 

 

________ 

 

 

 

Călin Bârleanu 

lansează la Biblioteca 

Bucovinei ultima sa 

carte: Strigătul lui 

Benjy. Contribuții 

asupra tipologiei 

idiotului în literatura 

universală 
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Evenimente 

 

Călin Bârleanu va lansa, vineri, de la ora 17:00, 

ultima sa carte, apărută la Editura Universității „Al. 

I Cuza” Iași, în sala de artă a Bibliotecii Județene I. 

G. Sbiera Suceava. 

„În afara sensurilor care se ascund în strigătul lui 

Benjy, cod de comunicare imposibil de tradus 

pentru cei mai mulți dintre apropiații lui, ne-a 

interesat posibilitatea de a-l integra pe atât de 

neobișnuitul erou al romanului scris de Faulkner 

într-o categorie care a existat, pe făgaș arhetipal, 

dintotdeauna în imaginarul modern, și nu numai, al 

umanității. 

Din perioada fabulelor sau, uneori, evident, în 

absența culturii și a instruirii, în spațiile arhaice, 

alteritatea, figura unui om diferit, complet altfel, 

pare să fi reprezentat o constantă, cu atât mai mult 

cu cât imago Christi a servit până astăzi ca prototip 

pentru tot ceea ce înseamnă pentru orizontul uman 

diferența. 

 

Am ajuns, astfel, la arhetipul de tip trickster și, 

dincolo de el, la o componentă a psihologiei 



acestuia, vizibilă prin interacțiunea tipologiilor 

atinse de arhetip cu grupurile sociale în care 

încearcă să se integreze, întotdeauna ca exercițiu 

interior, prin eforturi ale voinței sau ale codului 

moral-ideologic” , arată autorul. 

 

 

N.B. 

 

 

La Biblioteca 

Bucovinei 

Călin Bârleanu 

lansează o nouă carte 

 

 

Crai Nou 
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Marius 

Șuiu 

 

 

Adrian Târzioru va 

evolua din sezonul ce 

urmează tot în Liga 

Națională, la CSM 

Bacău 
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Sport 

 

Unul dintre cei mai buni jucători ai Universității 

Suceava, interul Adrian Târzioru, își va continua 

cariera tot în Liga Națională de handbal, la CSM 

Bacău, echipă cu care a ajuns la o înțelegere pe o 

perioadă de două sezoane, asta după ce Suceava a 

retrogradat în Divizia A. Aflat la final de contract 

cu echipa CSU, interul stânga, în vârstă de 26 de 

ani, împliniți zilele trecute, a avut mai multe oferte 

de la șapte echipe din primul eșalon, cu trei dintre 

ele ajungând la un consens și-n privința banilor. 

Până la urmă, Adi Târzioru a ales echipa CSM 

Bacău, echipă ce a avut și ea o cădere în anii trecuți, 

dar și-a revenit și are planuri mari în sezoanele ce 

urmează. 

„Am avut mai multe oferte, dar până la urmă am 

ales Bacăul, pentru că m-a convins proiectul lor de 

viitor, iar în plus, băcăuanii m-au dorit și când eram 

la Târgu Jiu. Am petrecut la Suceava mulți ani 



frumoși alături de această echipă și alături de niște 

colegi minunați, cărora le mulțumesc pentru tot ce-

au făcut pentru mine, dar și suporterilor minunați 

ce-au fost trup și suflet alături de noi. În continuare 

îmi doresc să fiu sănătos și joc cât mai bine pentru 

noua echipă, cu care, de ce nu, să ne batem la un loc 

de cupe europene, iar în plus îmi doresc să ajung din 

nou la lotul național”, a explicat interul stânga 

Adrian Ștefan Târzioru. 

Adrian Târzioru a început handbalul la vârsta de 12 

ani, la Liceul cu Program Sportiv din Botoșani, iar 

mai apoi a ajuns la LPS Piatra Neamț, în clasa a 11-

a transferându-se la Liceul cu Program Sportiv din 

Suceava. În anul 2010, la vârsta de 17 ani, Târzioru 

a ajuns la echipa Universității Suceava, pentru care 

a evoluat cinci ani, perioadă în care a crescut foarte 

mult în valoare, ajungând unul din titularii la linia 

de 9 metri, dar și la lotul național de tineret, în anul 

2012. În anul 2015, când echipa a retrogradat, iar 

clubul s-a desființat și a pierdut nu mai puțin de 16 

jucători, Adi Târzioru a ajuns la Energia Pandurii 

Târgu Jiu pentru un sezon, campionat în care a jucat 

Super Cupa României, dar și-n Cupa EHF. În 2016, 

Târzioru a revenit la Universitatea Suceava, pentru 

care a evoluat în ultimele trei sezoane. 

În această vară, 10 dintre jucătorii Universității sunt 

la final de contract, o parte dintre ei fiind pe picior 

de plecare la alte echipe. Astfel, pe lângă Bogdan 

Baican, care a plecat la Timișoara, din surse 

neoficiale se pare că Gabriel Burlacu are șanse să 



ajungă la Steaua, Cătălin Costea, acasă, la Baia 

Mare, Adrian Târzioru s-a înțeles cu CSM Bacău, 

Dorin Dragnea la CSM Făgăraș, Mihai Sandu la 

Călărași, ceilalți fiind Golubovic, Iulian Andrei, 

Alin Petrea și Florin Ciubotariu. 

 

________ Adrian Chiruţ www.jupanu.ro 

 

jupan de pardon Adrian Chiruţ. Antrenorul CS Universitatea 

Suceava, pentru că a condus de pe bancă o echipă 

de handbal masculin care a retrogradat din Liga 

Naţională, urmînd ca de anul viitor să joace într-un 

campionat în care evoluează nişte echipe „săteşti”. 

Suceava a rezolvat-o şi pe asta cu handbalul. A 

rezolvat-o în sensul că a retrogradat din Liga 

Naţională, ajungînd într-o ligă în care evoluează 

nişte echipe „săteşti”. Păi, dacă la fotbal stăm prost, 

de ce la handbal am sta mai bine? 

Retrogradarea a fost consfinţită de înfrîngerea 

Universităţii Suceava suferită la Făgăraş, cu CSM, 

cu scorul de 25 la 23. Dacă te bate şi Făgăraşul, ce 

pretenţii să mai ai? Ori poate că cei din  Făgăraş au 

trişat de au reuşit să învingă echipa din Suceava, 

dopîndu-se înainte de meci cu cîte un baton de 

ciocolată „Făgăraş”. 

Apropierea sfîrşitului s-a simţit în aer de mai multă 

vreme, iar sosirea acestuia a fost sigură în momentul 

în care antrenorul Adrian Chiruţ a început să 

vorbească despre o conspiraţie. După meciul din 

deplasare cu HC Buzău, atunci cînd ai noştri au luat-

o cu 28 la 20, domnul antrenor a acuzat arbitrajul 

potrivnic şi a declarat: „Sîntem vînaţi, urmează un 
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meci foarte greu la Bacău. Nu au jucat un campionat 

întreg, acum au început să joace, chiar nu-mi dau 

seama cum. Sîntem sub buget decît alte echipe, dar 

asta nu înseamnă că trebuie să fim băgaţi sub alţii”. 

Nu or fi avut ai noştri nu ştiu ce buget şi poate că nu 

au primit nu ştiu cîţi bani la timp, dar orişicît. În 

cazul uriaşei contraperformanţe, unul dintre 

principalii vinovaţi este antrenorul Adrian Chiruţ. 

Un antrenor care dacă a văzut că nu sînt bani şi a 

simţit că echipa este furată ar fi trebuit să facă 

valuri-valuri, iar dacă şi-ar fi dat seama că nu poate 

mai mult ar fi trebuit să demisioneze cînd încă nu 

era prea tîrziu, pentru a face loc altuia cu mai multă 

putinţă.   

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

Şcoală de vară 

francofonă, pentru 

elevi cu vârste 

cuprinse între 7 și 13 

ani 
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Ultima oră local 

 

Biroul Francez din Suceava, Asociația Profesorilor 

Francofoni – sucursala Suceava și Asociația 

„Curcubeul Succesului”, Suceava, în colaborare cu 

Inspectoratul Școlar Suceava, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, Agenția Universitară a 

Francofoniei, Centrul de Reușită Universitară și 

Delegația generală Wallonie – Bruxelles la 

București deschid prima școală de vară francofonă 

pentru elevi cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani. 

Școala de vară francofonă de la Suceava se va 

organiza în 2 serii: 17-28 iunie 2019 și 1-12 iulie 

2019, în spațiile Școlii Gimnaziale nr. 1 Suceava. 

Programul zilnic va fi între orele 8.30 – 14 și va 

cuprinde curs intensiv de limba franceză și activități 

www.agerpres.ro 
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educative organizate în parteneriat cu instituții 

culturale din municipiul Suceava. 

Cursurile de limba franceză vor fi susținute de 

profesori specialiști cu o bogată experiență și 

rezultate excepționale în activitățile didactice. 

Informații suplimentare la numerele de telefon 

0745540087, 0740624827, 0747754267. 

Înscrierile se fac în perioada 3-15 iunie 2019.  

 

Daniela 

Micuțariu 

Festivalul „Ziua 

limbii şi a teatrului 

idiş”, ediţia a II-a, a 

debutat miercuri la 

Suceava 

www.monitorulsv.ro 
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Ultima ora local La Muzeul Bucovinei a avut loc miercuri, 29 mai, 

deschiderea oficială a celei de-a doua ediţii a 

Festivalului „Ziua limbii şi a teatrului idiş”. 

Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a 

apreciat că festivalul a debutat anul trecut sub cele 

mai bune auspicii, având în vedere că anul acesta, 

în cele două zile de festival, 29 şi 30 mai, 

„evenimentele culturale sunt mai numeroase şi 

poate cu mai multă consistenţă”. 

 DirectorulDepartamentului de Cultură al Federaţiei 

Comunităţilor Evreieşti din România, Robert Shorr, 

a spus că vine de fiecare dată cu plăcere la Suceava, 

pentru că s-a născut pe aceste meleaguri. El 

consideră că Festivalul „Ziua limbii şi a teatrului 

idiş” este un eveniment „plecat de la iniţiativa 

debutatului Silviu Vexler, care a promovat, iar 

Parlamentul a votat în unanimitate, legea prin care 

ziua de 30 mai devine zi dedicată acestei limbi în 

România. Iată că Suceava a fost anul trecut un 

precursor. Anul acesta şi Bucureştiul, prin Teatrul 

Evreiesc de Stat, şi Iaşiul, prin Primăria Iaşi, 
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organizează diferite evenimente dedicate limbii 

idiş, dar capul de afiş rămâne Suceava. De departe 

este un exemplu care îmi umple inima de bucurie”.  

Robert Shorr a mulţumit oficialităţilor locale, 

preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, 

Gheorghe Flutur, primarului municipiului Suceava, 

Ion Lungu, prefectului de Suceava, Mirela 

Adomnicăi, prezenţi la eveniment, directorului 

Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, tuturor celor 

implicaţi în organizarea Festivalului „Ziua limbii şi 

a teatrului idiş”, alături de Comunitatea Evreilor 

Suceava şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 

România. 

La deschiderea Festivalului „Ziua limbii şi a 

teatrului idiş”, ediţia a II-a, la Suceava, s-au mai 

aflat Lacziko Eniko, secretar de stat - 

Departamentul pentru Relaţii Interetnice (Guvernul 

României), profesorul universitar DHC Sanda-

Maria Ardeleanu, Carmen Veronica Steiciuc, 

directorul Teatrului „Matei Vişniec” Suceava, 

preşedintele Consiliului de Administraţie al 

Teatrului ”Matei Vişniec” Suceava, Angela 

Zarojanu, artiştii Alexandrina Chelu şi Florian 

Chelu Madeva (Comunitatea Evreilor din Oradea), 

oaspeţi ai comunităţii sucevene etc. 

Preşedintele Comunităţii Evreilor Suceava, 

profesorul Sorin Golda, a vorbit despre expoziţia 

„Soldaţi şi medici evrei în Primul Război Mondial”, 

care cuprinde 24 de panouri „de istorie”, documente 

şi fotografii care relevă importanţa comunităţii 



evreieşti la înfăptuirea Marii Uniri. „Faptul că limba 

idiş este readusă la viaţă, în fiecare an, la Suceava 

arată respectul pe care Federaţia Comunităţilor 

Evreieşti din România, evreii din România îl au 

pentru această zonă. Mulţumesc pentru sprijinul 

constant primit din partea Prefecturii Suceava, a 

Consiliului Judeţean Suceava, a Primăriei Suceava, 

a Muzeului Bucovinei”, a spus profesorul Sorin 

Golda, completând că, în acest moment, „numărul 

evreilor este mic, dar moştenirea lăsată de evrei în 

acest judeţ este mare”. 

Oficialităţile locale şi judeţene apreciază contribuţia 

evreilor şi a evreilor suceveni la zestrea spirituală a 

poporului român, precum şi buna convieţuire din 

Bucovina. 

Medalii de Onoare „Avram Goldfaden”, pentru 

„devotament în prezervarea limbii şi teatrului idiş” 

Cu puţină întârziere, din cauza traficului, la 

deschiderea oficială a festivalului a ajuns şi 

preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 

România, Aurel Vainer, împreună cu alte 

oficialităţi. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 

România (FCER) a emis pentru această ocazie o 

ediţie limitată de Medalii de Onoare „Avram 

Goldfaden”, acordate pentru „devotament în 

prezervarea limbii şi teatrului idiş”. Preşedintele 

FCER, Aurel Vainer, a conferit această medalie 

preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, 

Gheorghe Flutur, primarului Sucevei, Ion Lungu, 

prefectului judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, 



directorului Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, 

directorului executiv al Teatrului „Matei Vişniec”, 

Carmen Steiciuc, directorului adjunct al Teatrului 

„Matei Vişniec” Suceava, Alina Mihăescu, 

rectorului USV, Valentin Popa, artiştilor 

Alexandrina Chelu şi Florian Chelu Madeva, 

jurnalistei Dana Humoreanu, preşedintelui 

Comunităţii Evreilor Suceava, profesorul Sorin 

Golda, şi Teatrului „Regina Maria” Oradea. 

Invitaţie la cultură 

În prima zi a Festivalului „Ziua limbii şi a teatrului 

idiş” au loc următoarele acţiuni culturale: vernisajul 

expoziţiei „Paul Celan – un mare poet al lumii 

moderne”, curatoriată de Muzeul Naţional al 

Literaturii Române din Bucureşti, eveniment în care 

este prezentat unul dintre marii poeţi români, 

binecunoscut în străinătate, găzduită de Muzeul 

Bucovinei; Lansarea cărţii „Un băieţel în căutarea 

lui Dumnezeu”, scrisă de laureatul Premiului Nobel 

pentru Literatură Isaac Bashevis Singer. Au 

prezentat Eduard Kupferberg (secretar general 

FCER-CM) şi Claudia Bosoi (Editura Hasefer) – la 

Muzeul Bucovinei; Spectacol de teatru „Scripcarul 

pe acoperiş”, cu Teatrul ”Regina Maria” din 

Oradea, la Teatrul „Matei Vişniec”. Unul dintre cele 

mai apreciate musicaluri clasice din lume, 

„Scripcarul pe acoperiş” este o adaptare după 

povestirea lui Sholom Aleichem, „Fiicele lui 

Tevye”. Producţia Teatrului „Regina Maria” a avut 

premiera la Oradea, în 2011, în regia lui 



Korcsmáros György, şi este „cel mai profesionist 

exemplu de musical din fenomenul teatral 

românesc”. 

 

Joi, 30 mai, sucevenii sunt invitaţi, în intervalul 

11:00-12:00, la Conferinţa „Idiş - O lungime de 

undă specială. Idişul între română şi ebraică”. 

Prezintă savantul Moshe Idel din Israel, unul din cei 

mai mari specialişti din toate timpurile în iudaism, 

de la Cabală la hasidism, expert în cercetarea 

comparată a religiilor şi în cultura română; 12:00-

12:30 - Concurs de desene pentru copii „Grădina 

Raiului”. Desene inspirate de cartea cu acelaşi nume 

scrisă de Iţik Manger – Muzeul Bucovinei; 12:30-

13:30 - Proiecţie de film cu teme idiş: ”Moştenirea 

lui Goldfaden”, de Radu Gabrea. Este o plimbare 

muzicală prin istoria teatrului idiş – la Muzeul 

Bucovinei; 16:00-16:30 - Dansuri israeliene şi 

evreieşti cu formaţia Haverim (Comunitatea 

Evreilor din Bucureşti) – la Grădina Englezească, 

Universitatea „Ştefan cel Mare”; 16:40-17:20 - 

Concert de muzică klezmer cu formaţia Nigun a 

Comunităţii Evreilor din Iaşi – la Grădina 

Englezească, Universitatea „Ştefan cel Mare”; 

17:30-18:15 Recital de sonete evreieşti în 

interpretarea artiştilor Alexandrina Chelu şi Florian 

Chelu Madeva (Comunitatea Evreilor din Oradea). 

Spectatorii vor avea prilejul să asculte cântece 

compuse pe versurile unor poeţi evrei români – la 

Grădina Englezească, Universitatea „Ştefan cel 



Mare”; 18:20-19:20 Concert jazz & blues „Yiddish 

Tango” cu Berti Barbera (voce, percuţie - România) 

şi Mariano Castro (pian - Argentina) – la Grădina 

Englezească, Universitatea ”Ştefan cel Mare”. 

 

Daniela 

Beale 

„Cygnus”, căutători 

pentru viito 
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Societate Dincolo de curiozitate, învăţare, alegerea unei 

cariere şi performanţă, ştiinţa poate fi şi funny. 

Altfel, cum s-ar putea explica seninătatea şi vibraţia 

de pe chipul copiilor şi al tinerilor prezenţi în tabere 

de ştiinţă de toate felurile, la concursuri de robotică 

şi inventică, la şcoli de vară, expoziţii tehnice sau 

(credeam eu) plictisitoare simpozioane despre om, 

lună, energie, univers, substanţă, materie, „gol” sau 

„nimic” care de fapt nu sunt niciodată goluri sau 

nimicuri? Cum altfel am putea explica 

neastâmpărul şi bucuria de a dovedi că înţelege cât 

de puţin despre lumea aceasta, ale unui copil de 8-9 

ani pentru care singurul univers este casa şi ograda 

din piscul munţilor, în care creşte? Cum pot explica 

în alt mod setea lui de a afla, insistenţa de a cere 

răspunsuri la „de ce”-urile care îl încearcă mereu? 

S-ar explica doar dacă ştiinţa, calea spre cunoaştere, 

curiozitatea fără limite sunt amuzante în aceeaşi 

măsură în care sunt treburi serioase şi importante 

pentru tânărul care-şi doreşte un drum frumos şi 

conştient în viaţă. Poate doar că încă nu l-a găsit. 

Dar va păşi pe el dacă un adult pasionat, care nu 

doar aşteaptă, blazat, salariul din fiecare lună, ci se 

gândeşte şi la ce va lăsa în urma sa, un adult care 

prinde puteri din dorinţele şi voinţa copilului, îl va 



lua de mână şi îi va răspunde corect şi la timp la 

câteva dintre acele minunate „de ce”-uri. 

[…] 

Pentru că de „Cygnus” este vorba în materialul de 

faţă, ONG-ul care a împlinit anul acesta 20 de ani 

de la înfiinţare, 20 de ani de demnă, folositoare şi 

lăudabilă existenţă. Au fost la început o mână de 

entuziaşti, apoi au venit mai mulţi, s-au sudat 

inseparabili ca grup şi s-au dedicat absolut voluntar, 

din tot sufletul şi cu toată puterea minţii lor, copiilor 

şi tinerilor inteligenţi şi talentaţi ai judeţului 

Suceava şi nu numai. Sunt cercetători, profesori de 

matematică şi fizică, de chimie şi biologie, ingineri, 

istorici, scriitori, pictori, specialişti în arte vizuale 

etc., dar în primul rând sunt adulţi care nu vor 

accepta niciodată ca un copil deştept să se risipească 

în mediocritate. 

Unii dintre ei au rămas să fie şi în prezent coloana 

vertebrală a „Cygnus”-ului. Alţi pasionaţi au 

completat de-a lungul timpului grupul, iar alţii, 

după ce au activat în organizaţie o perioadă, s-au 

lăsat purtaţi de viaţă pe alte meleaguri. Ei se numesc 

Victor Şutac, Dan L. Milici, Petru Crăciun, Cristian 

Pîrghie, Constantin Dumitru, Viorica Dumitru, 

Mircea Nanu Muntean, Ionuţ Şandru, Lucian 

Lungu, Cezar şi Gabriela Leşanu, Alina şi Daniel 

Pesclevei, Olivia Macovei, Anca Greculeac, 

Camelia Rusu-Sadovei, Romulus Sfichi, Mihai 

Viţega, Cezar Adomniţei, George Sauciuc, Adrian 

Popovici, Nicole Vasilcovschi, Sorin Trascu, 



Bogdan Bănărescu şi împreună sunt Societatea 

Ştiinţifică Cygnus – Centru UNESCO. Adică 

singurul ONG din cele 18 din Federaţia română a 

centrelor UNESCO ce vine din afara Bucureştiului 

şi singurul pe ştiinţă, cultură şi educaţie din toată 

România! 

Ştiinţă, dar şi cultură 

Când au finalizat actele de înfiinţare al ONG-ului şi 

au conturat care va fi rostul acestuia în viitor, 

cygnus-iştii au avut curajul să-şi dorească 

promovarea valorilor ştiinţifice şi culturale 

sucevene şi româneşti. Şi în cele două decenii 

trecute s-au ţinut de cuvânt, pentru că melanjul între 

curaj, ştiinţă şi cultură s-a dovedit de succes. Au 

promovat printre copii şi tineri ştiinţele, dar au 

promovat şi potenţialul cultural, intelectual şi 

artistic al judeţului Suceava. Au înfiinţat o editură 

prin care au publicat, selectiv, circa 100 de titluri, 

doar publicaţii cu ştaif şi cu folos. Mai întâi 

enciclopedii multimedia, „Zidit de om, creat de 

Dumnezeu” , în română şi engleză, „Ion Irimescu – 

o viaţă dedicată artei”, „Sfânta mănăstire Putna”, 

„Cetatea de Scaun a Sucevei – refacere virtuală”, 

„Sfânta mănăstire Dragomirna”, „Jules Verne – 

20.000 de leghe sub mări”, „FRACCU – 10 ani”, 

„Romania as Laboratory of the Dialogue Between 

Science&Spirituality&Religion&Society”, „Şcoala 

pe roţi”. Au scos cărţi în format digital, dar şi 

volume prilejuite de diferite evenimente. Cu ocazia 

Olimpiadei internaţionale de astronomie, în 2014, 



„Cygnus” a editat două volume a câte 700 pagini, în 

limba engleză, cu toate problemele rezolvate la 

toate olimpiadele similare de până atunci, 

distribuite apoi gratuit tuturor celor care au 

participat la olimpiada de la Suceava. Au fost 

scoase monografii, dar şi o culegere de probleme de 

informatică realizată de profesori de la Colegiul 

„Ştefan cel Mare”, cerută şi astăzi de licee din ţară. 

Cea mai detaliată carte despre „Ciobănescul de 

Bucovina”, rasă canină recent omologată, a apărut 

tot la Cygnus, alte două volume ce cuprind 140 de 

ani de existenţă a Liceului „Eudoxiu Hurmuzachi” 

din Rădăuţi şi tot la această editură au fost tipărite 

15 volume ale autorilor din Clubul de Iniţiativă 

Literară (CIL), club ce se desfăşoară sub „umbrela” 

organizaţiei. 

Revista de fizică „Cygnus”, editată şi sub egida 

UNESCO, una dintre cele două reviste de fizică din 

România recunoscute de Ministerul Educaţiei, 

precum şi revista „Metamorfoze” sunt periodice 

care poartă tot marca editurii „Cygnus”. 

[…] 

Profesorul Dan Milici crede că „de vină” pentru 

competenţa ştiinţifică răsconfirmată a copiilor 

români este specificul sistemului de învăţământ din 

România. 

„Copii talentaţi sunt în orice colţ din lumea asta, 

important fiind să ştii să scoţi din ei talentul. În 

SUA, de exemplu, educaţia este pragmatică, tinerii 

sunt învăţaţi să facă bani, nu să vadă şi să înţeleagă 



de ce se întâmplă tot felul de chestii în lumea asta. 

Învăţământul nostru este orientat pe ceea ce ştim că 

este, iar a copia de la alţii un anume sistem de 

educaţie este o greşeală. El trebuie axat pe 

specificul poporului respectiv. Sunt încă multe de 

completat, dar noi avem un învăţământ bine pus la 

punct şi ar fi păcat să-l dăm deoparte. Se mai aude 

că de ce ne trebuie atâtea olimpiade, dar nici nu vine 

cineva cu o altă variantă ca să ridicăm nivelul 

educaţiei în România. Olimpiadele sunt importante 

pentru că îi motivează pe copii. Sunt o recompensă 

pentru eforturile lor mari în a învăţa şi a înţelege 

toate lucrurile la nivel olimpic” crede universitarul 

sucevean. 

[…] 

Profesorul universitar Dan Milici a declarat că a 

reuşit să lege concursul de opt competiţii 

internaţionale din Europa şi de pe alte continente, 

cea mai importantă fiind InterISEF, cel mai tare 

concurs mondial de inventică şi care, în mod 

excepţional, a recunoscut concursul de la Suceava. 

Recunoaşterea s-a făcut după un proces foarte 

laborios şi nicio altă competiţie ştiinţifică din 

România nu s-a ridicat la standardele InterSEF. 

„În ţară sunt zeci şi zeci de concursuri, dar munca 

copiilor nu are transparenţă spre exterior şi e 

important să arătăm că aceşti copii au valoare. În 

plus, tinerii care ies astfel în afara ţării au ocazia să 

vadă ce preocupări au colegii lor acolo, să ia contact 

cu şcoli din alte ţări, cu universităţi. 



Suntem conectaţi la un mare concurs din Tunis, anul 

acesta fiind a doua participare cu rezultate bune a 

României. O mare surpriză a venit anul acesta de la 

competiţia din Thailanda, la care am aderat pentru 

prima oară. Uimitor a fost că România a fost 

reprezentată de un copil de clasa a VIII-a, din Carei, 

cu o temă legată de roboţi, care a luat marele 

premiu. Încercăm să-i ducem pe copiii români peste 

tot, iar când la aceste competiţii a fost invitată 

Societatea Ştiinţifică «Cygnus», am pus în valoare 

echipe din Suceava, copii de gimnaziu şi de liceu cu 

care am avut rezultate bunişoare” a detaliat 

profesorul universitar. 

La anul, „Cygnus” va fi din nou în priză mare, 

pentru că Suceava va organiza competiţia 

internaţională MILSET (The International 

Movement for Leisure Activities in Science and 

Technology), o competiţie structurată pe 

continente, care atrage tinerii către ştiinţă, dar 

numai din plăcere. În mişcarea MILSET copiii 

încearcă, cu propriile idei, să rezolve probleme mai 

mici sau mai mari din toate domeniile vieţii şi o 

demonstrează la concursuri. 

„Cygnus” de la Suceava a fost prima organizaţie din 

România care a aderat la această mişcare, după care 

au urmat şi altele. 

„Nu vă doare inima când vă întâlniţi cu foştii 

dumnneavoastră elevi, studenţi care n-au rămas în 

România să-şi construiască o carieră?” îl întreb pe 

universitarul Dan Milici. 



„Mai degrabă nu. Mă bucur pentru ei că s-au realizat 

în viaţă, oriunde în lume. Ce bucurie mai mare poate 

avea un profesor decât să se vadă depăşit de elevii 

lui?! Marele rol al şcolii este să scoată din copil tot 

ce are mai bun, la ce se pricepe el mai bine. Nu 

contează că la fizică sau la cules de ciuperci. Drama 

este că cei mai mulţi copii nu ajung să-şi descopere 

acel ceva. Şi este vina profesorilor. Se întâmplă ca 

mulţi copii foarte buni la învăţătură să nu ştie 

încotro să meargă la o facultate. Au avut 10 la 

matematică, la fizică, engleză, biologie, istorie, au 

făcut totul bine, dar nu s-au gândit niciodată la ce 

sunt buni cu adevărat. Şcoala trebuie să găsească 

pentru fiecare copil calea cea mai potrivită pe care 

el să păşească. De aceea facem noi ce facem la 

«Şcoala pe roţi» sau în tabără la «Metamorfoze». Le 

arătăm acestor copii că există şi o viaţa reală 

frumoasă, nu numai una virtuală, în care se afundă 

tot mai mult” a încheiat profesorul Milici. 

________ Calendarul zilei – 29 

mai 

www.radioconstanta.ro 

29.05.19 

Cultură * Suceava: Federația Comunităților Evreiești din 

România – Cultul Mozaic (F.C.E.R.-C.M.), 

Consiliul Județean Suceava, Muzeul Bucovinei, 

Primăria Municipiului Suceava, Comunitatea 

Evreilor din Suceava şi Teatrul Municipal „Matei 

Vișniec” organizează, în perioada 29 – 30 mai, 

Festivalul dedicat Zilei Limbii și a Teatrului Idiș, 

ajuns la ediția a II-a. Parteneri sunt Departamentul 

pentru Relații Interetnice, Universitatea ”Ștefan cel 

Mare” din Suceava, The American Jewish Joint 

Distribution Committee, Fundația Caritatea, 



Comunitățile Evreilor din București și Oradea, 

Instituția Prefectului – Județul Suceava 

________ Ședință a 

deliberativului 

județean convocată 

pentru joi, 30 mai. 

Vezi care este ordinea 

de zi 

www.stiridinbucovina.ro 

29.05.19 

________ […] 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului 

de colaborare intre Judetul Suceava prin Consiliul 

Judetean Suceava şi Regiunea Cernăuți prin 

Consiliul Regional Cernauti, Universitatea Ştefan 

cel Mare din Suceava, Muzeul Bucovinei, Centrul 

Cultural Bucovina şi lnspectoratul Şcolar Judetean 

Suceava, pentru organizarea şi desfaşurarea Taberei 

de creatie in judeţul Suceava pentru elevi de etnie 

romana din regiunea Cernăuți, editia 11. 

[…] 

 


