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Facultatea de Inginerie Mecanică, 

Mecatronică și Management din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV) a organizat, la finele lunii 

trecute,  cea de-a cincea ediție a 

Concursului de Creativitate Tehnică „Fun 

Mechanics”, sub îndrumarea unui colectiv 

coordonat de șef lucrări dr. ing. Luminița 

Irimescu. 

Potrivit organizatorilor, specificul acestui 

concurs constă în asamblarea contra 

cronometru a unei construcții mecanice de 

tip lego și participarea unor echipe mixte, 

formate din studenți din anul I și din elevi 

de liceu. Au participat elevi de la Colegiul 

Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, 

Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava 

și de la Colegiul „Vasile Lovinescu” 

Fălticeni. Studenții care au fost înscriși în 

competiție au aparținut celor trei 

specializări ale facultății: Inginerie 

mecanică, Mecatronică și Tehnologia 

construcțiilor de mașini. 

www.stirisuceava.net 
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www.newsme.ro 
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„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”, 

menționează USV într-un comunicat de 

presă. 

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 Silviu Croitor. 



„Fun Mechanics” are drept scop 

prezentarea în mod practic a aplicațiilor 

din ingineria mecanică, contribuind astfel 

la dezvoltarea imaginației, spiritului de 

echipă și talentului tehnic al tinerilor. 

 

_________ 

 

 

 

Echipa de studenți USV, în 

finala națională a concursului 

Company of the Year 2019 
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În perioada 22-23 mai, s-a desfășurat, la 

București, finala națională a celei mai 

importante competiții de antreprenoriat 

pentru studenți: Company of the year 

2019, organizată de Junior Achievement 

România. Din cele 300 de echipe înscrise 

în competiție (secțiunile elevi și studenți), 

în urma parcurgerii mai multor etape, cea 

a Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, intitulată Cookie Squad,  a 

devenit una dintre cele 10 echipe finaliste 

la secțiunea studenți. 

Proiectul propus de Cookie Squad constă 

în realizarea unei aplicații gastronomice 

universale, înglobată într-o rețea de 

socializare, o combinație unică între Food 

Panda, Instagram și Tinder. Structura 

aplicației este simplă, bazată în principal 

pe două ramuri: una destinată interacțiunii 

utilizator-utilizator și alta bazată pe 

interacțiunea dintre utilizator-restaurant. 

Considerăm că aplicația va aduce o 



contribuție pozitivă în societatea actuală, 

deoarece rețeaua se va axa strict pe partea 

gastronomică, îndepărtându-se de rețelele 

de socializare clasice, care cuprind o gamă 

variată de servicii, ce nu întotdeauna pot fi 

îmbinate cu succes. Aplicația propusă are 

ca scop deschiderea unor noi posibilități 

pe o piață supra-alimentată de oferte de 

mâncăruri, alături de accesibilitate și 

confort. Printre opțiunile disponibile 

menționăm: filtrarea și utilizarea intuitivă 

a ofertelor restaurantelor și socializarea 

între persoane, socializare bazată pe 

talentele gastronomice ale fiecăruia. 

Echipa USV a fost alcătuită din Găleată 

Alexandru, Danci Florin-Mihai, Rîndașu 

Claudiu-Mihai și Ciurariu Alexandru-

Gabriel, studenți ai Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, Facultatea de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, iar profesor coordonator a 

fost domnul conf.univ.dr.ec. Ovidiu-Aurel 

Ghiuță. „Suntem la cea de-a doua 

participare la această competiție și la a 

doua finală. Personal, am participat cu 11 

echipe formate din studenți de la 

Facultatea de Inginerie Alimentară și 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, echipe care au fost 



selectate în Incubatorul JA Bizz Factory, 

ce a precedat finala; de asemenea, în 

această competiție au participat și alte 

echipe coordonate de colegi de la 

Laboratorul de incubare a afacerilor din 

cadrul universității. Competiția gestionată 

de Junior Achievement este benefică 

studenților pentru că le confirmă, chiar 

înainte de angajare, faptul că cerințele de 

la disciplinele de Marketing și 

Antreprenoriat se aplică în practică în mod 

similar și subliniază importanță studierii 

acestor discipline în domeniile 

inginerești”, a precizat conf.univ.dr.ec. 

Ovidiu-Aurel Ghiuță. 

 

Valentin 

Trufasu 

O echipă de studente din Galați 

a câștigat Ecotrophelia 

România 2019, competiție 

studențească destinată creării 

de produse alimentare 

inovative 

www.adevarul.ro 
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_________ Prestigiosul concurs Ecotrophelia 

România 2019 și-a desemnat aseară 

câștigătorii. Marele premiu merge și anul 

acesta la o echipă din cadrul Facultății de 

Știința și Ingineria Alimentelor Galați, 

respectiv „Hempire Team”, cu produsul 

Hemp Mini-Meal.  

Dintre cei 5 premianți ai concursului 

Ecotrophelia România 2019, 3 sunt de la 

Galați. Iată clasamentul final: Premiul I - 

echipa HEMPIRE TEAM, produsul 

HEMP Mini-Meal, Universitatea 

www.viata-libera.ro 

31.05.19 



„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 câștigătoare va reprezenta 

România la faza europeană a competiției, 

care va avea loc în Germania, la începutul 

lunii octombrie. 

_________ Lansare la USV: „Hroby (o 

poveste de sub Chiciură)” 

www.intermediatv.ro 

30.05.19 

_________ La Universitatea „Ștefan cel Mare” a avut 

loc, marți, vernisajul expoziției de 

fotografie și lansarea albumului “Hroby (o 

poveste de sub Chiciură)”. Semnate de 

lector univ.dr. Codruț Serban, ambele sunt 

dedicate cailor din linia de sânge Hroby, 

din Herghelia Lucina. 

Adelina 

Talpalariu 

Calificare la Olimpiada 

Internațională de Astronomie 

și Astrofizică pentru ștefaniștii 

Paul Rebenciuc și David 

Turturean 

www.monitorulsv.ro 
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Ultima ora local Seria performanțelor remarcabile bifate de 

elevii Colegiului Național „Ștefan cel 

Mare” Suceava - Paul Rebenciuc (clasa a 

XI-a) și David Corneliu Turturean (clasa a 

X-a) – continuă cu o nouă calificare la 

etapa internațională Olimpiadei de 

Astronomie și Astrofizică din Balaton, 



Ungaria. Competiția se va desfășura în 

luna august. 

Cei doi ștefaniști se pregătesc la cercul de 

astronomie din cadrul Palatului Copiilor 

Suceava cu prof. dr. Petru Crăciun, 

inspector de fizică la Inspectoratul Școlar 

Județean, iar la disciplina fizică sunt 

îndrumați, la clasă, de prof. Sorin Golda. 

Colaborarea celor doi profesori a fost una 

deosebit de rodnică de-a lungul anilor, 

tandemul în pregătirea elevilor pasionați 

de acest domeniu aducând județului nostru 

și României numeroase distincții notabile. 

„Spre bucuria noastră, Paul a obținut cel 

mai mare punctaj, la egalitate cu elevul 

Robert Pașcalău de la CN <Mircea cel 

Bătrân> din Constanța, iar următorul 

punctaj l-a avut David Turturean. Din 

fericire, atât Paul, cât și David, s-au 

calificat în echipa I a României, iar toate 

cheltuielile privind participarea la 

internațională din Ungaria sunt suportate 

de Ministerul Educației. Facem precizarea 

că datorită rezultatelor remarcabile 

obținute de elevii români la olimpiadele 

internaționale de astronomie din anii 

trecuți, România are dreptul să participe 

cu două echipe în Ungaria. Fiecare echipa 



este formată din câte 5 elevi”, a arătat prof. 

dr. Petru Crăciun. 

·        Selecția loturilor s-a desfășurat la 

Voroneț 

Cei mai buni elevi din țară la astronomie 

și astrofizică s-au întâlnit la Voroneț, în 

perioada 24 - 30 mai, pentru selecția 

echipelor care vor reprezenta România la 

Olimpiada Internațională de Astronomie 

și Astrofizică din Balaton, Ungaria (2 - 10 

august 2019), precum și la Olimpiada 

Internațională de Astronomie, Piatră 

Neamț (19 - 27 octombrie). 

La selecție au participat primii 15 elevi 

seniori din clasele VIII – XII, care au 

obținut rezultate deosebite la faza 

națională a Olimpiadei de Astronomie, de 

la Breaza, din perioada 17-21 aprilie 2019. 

Organizatori ai acestei etape de selecția au 

fost: Ministerul Educației, Inspectoratul 

Școlar Județean Suceava, Universitatea 

din Suceava, Colegiul ,,Alexandru cel 

Bun" Gură Humorului și Societatea 

Științifică CYGNUS - centru UNESCO. 

Coordonatorul științific al selecției 

echipelor naționale a fost lect. dr. univ. 



Cristian Pîrghie, directorul Observatorului 

Astronomic din cadrul USV. 

De cealaltă, pentru Olimpiada 

Internațională de Astronomie din Piatra 

Neamț s-au calificat Cristian Ardeleanu 

Cristian, de la Liceul Internațional de 

informatică București, și Flavia Pascal, de 

la Colegiul Național „Petru Rareș" Piatră 

Neamț. Chiar dacă Paul și David aveau 

punctaje mai mari decât cei doi elevi, 

aceștia nu s-au calificat în lotul național 

deoarece au mai participat de două ori la 

această competiție, iar regulamentul 

restricționează participarea elevilor la 

două ediții. 

Pentru loturile României urmează o 

perioadă de pregătire intensă, iar în 

perioada 5 - 15 iulie, elevii se vor reuni la 

Vatra Dornei pentru a se antrena pentru 

cele două competiții internaționale. 

Coordonatorii acestui program de 

pregătire intensiv și profesori pregătitori 

sunt: lect. dr. Cristian Pîrghie și prof. dr. 

Petru Crăciun, inspector de fizică IȘJ 

Suceava. 
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După primele întâlniri organizate la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava de Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării (FLSC) în colaborare cu 

Centrul de Reușită Universitară, la care au 

fost invitați Mirela-Elena Adomnicăi, 

prefectul județului Suceava, comisar șef 

de poliție Ionuț Epureanu, purtătorul de 

cuvânt al Inspectoratului de Poliție 

Județean Suceava, și dr. ing. Cezar 

Grozavu, directorul Biroului Regional de 

Cooperare Transfrontalieră Suceava, 

fostul prefect Florin Sinescu, șef serviciu 

în cadrul Instituției Prefectului – județul 

Suceava continuă seria Dezbaterilor 

academice în domeniul comunicării și 

relațiilor publice din sistemul public 

administrativ, sectorul antreprenorial și 

mass-media. 

Tema dezbaterii va fi : „Rolul mass-media 

în modernizarea administrației publice”. 

Potrivit organizatorilor, prin această 

întâlnire, studenții de la specializarea 

Comunicare și relații 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.  

Evenimentul va avea loc la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, în data de 

3 iunie 2019, ora 16:00, corpul A, etajul II, 

sala 206. 
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Dezbaterile academice în 

domeniul comunicării și 

relațiilor publice la USV 

continuă: Fostul prefect Florin 

Sinescu va susține o conferință 

despre „Rolul mass-media în 

modernizarea administrației 

publice” 
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Evenimente 

 

IDEM 

Ramona 

Aanei 

Simpozion Anticomunism www.monitorulneamt.ro 

30.05.19 

_________ Liceul Vasile Conta din Tîrgu Neamț a 

organizat recent cea de-a patra ediție a 

simpozionului regional cu participare 

internațională Anticomunism și represiune 

comunistă 1945 – 1989. Manifestarea a 

avut participanți din țară, Ucraina și 

Republica Moldova și este rodul unui 

parteneriat cu Primăria, Asociația Pro 



Democrația Tîrgu Neamț și ISJ Neamț. 

Simpozionul a îmbrăcat forma unui 

concurs adresat elevilor, dar și 

profesorilor de istorie, religie, discipline 

socio-umane și economice și limba 

română. Invitatul acestei ediții a fost conf. 

univ. dr. Florin Pintescu, de la 

Universitatea din Suceava. „Lucrările 

prezentate, parte a muncii de cercetare a 

trecutului, au adus în atenție aspecte din 

istoria națională și est-europeană a 

rezistenței și acțiunilor anticomuniste, dar 

și forme ale represiunii în acest spațiu. E 

bine să ne amintim de ceea ce s-a petrecut 

în perioada comunistă și să reflectăm 

asupra acelor întâmplări pentru a nu repeta 

greșelile care au dus la moartea a mii de 

români. Pentru că în 2019 încă mai 

sărbătorim Centenarul, iar Biserica 

Ortodoxă Română a declarat Anul 

Omagial al satului românesc și Anul 

comemorativ al patriarhilor Nicodim 

Munteanu și Iustin Moisescu, simpozionul 

a avut ca temă centrală aceste 

evenimente“, a menționat directorul 

adjunct al liceului, profesorul de istorie 

Emanuel Bălan. 

_________ Suceava: Festivalul „Ziua 

limbii și a teatrului idiș" a 

www.agerpres.ro 

30.05.19 

 

_________ Cea de-a doua zi a Festivalului „Ziua 

limbii și a teatrului idiș" a continuat joi, la 



continuat cu lansări de carte, 

concerte și o conferință cu 

Moshe Idel 

www.newsbucovina.ro 

30.05.19 

 

Muzeul Bucovinei din Suceava, cu 

Conferința „diș - O lungime de undă 

specială. Idișul între română și ebraică", 

prezentată de savantul Moshe Idel din 

Israel, ''unul dintre cei mai mari specialiști 

din toate timpurile în iudaism'', expert în 

cercetarea comparată a religiilor și în 

cultura română. 

„Limba idiș este poate singura limbă în 

care două familii foarte diferite de limbi au 

fost contopite - o limbă semită, ebraică, 

puțină aramaică, împreună cu o limbă 

germană care este indo-europeană. Asta 

este ceva foarte rar, pentru că cele două 

familii de limbi sunt separate și foarte 

diferite. (...) Este un fel de viitor (n.r. 

pentru limba idiș), deși este greu de înțeles 

cum viitorul acesta va evolua. Nu putem 

prevedea cu exactitate ceea ce se va 

întâmpla, dar se va întâmpla. Există în 

prezent o serie de vectori care promovează 

limba idiș. Cum va evolua nu știm, dar 

ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului 

este surprinzător", a spus Moshe Idel. 

Savantul a subliniat, într-o prelegere 

consacrată istoriei limbii idiș, respectiv 

rolului ei cultural în regiune și în lume, că 

www.monitorulsv.ro 

31.05.19 



odată cu Holocaustul, această limbă a fost 

la rândul ei exterminată. 

Acum, el remarcă un interes academic 

pentru limba idiș, chiar dacă acesta este 

unul modest. „Asistăm la un fel de 

întoarcere nostalgică, se caută rădăcinile 

care erau în Europa, în special în Europa 

de Est. (...) Cultura evreiască a devenit 

mult mai vizibilă, ceea ce acum câțiva ani 

era de neconceput. Iar asta nu este o 

recuperare, este mai mult un interes în 

acest sens", a adăugat Moshe Idel. 

Conferința a fost urmată de lansarea 

volumului lui Moshe Idel „Experiența 

mistică la Abraham Abulafia", apărut la 

Editura Polirom din Iași. 

„Astăzi aniversăm o zi, dar aniversările 

sunt ceva trecător. Cărțile rămân. Sunt 

lucruri care sunt mult mai constante", a 

spus savantul israelian de origine română, 

născut la Târgu Neamț. 

Volumul a fost prezentat de Emil Ursu, 

directorul Muzeului Bucovina, care a 

subliniat că lucrarea, care cuprinde patru 

capitole, face parte dintr-un amplu proiect 

cu obiectivul prezentării celor mai 

importante puncte de vedere ale Cabalei 

extatice, un proiect care va include alte trei 



studii ce urmează să fie publicate la State 

University of New York Press. 

În volum, Moshe Idel oferă prima 

prezentare extinsă a gândirii lui Abulafia, 

unul dintre cei mai importanți mistici evrei 

și fondatorul Cabalei extatice, de la 

tehnicile folosite de la predecesorii 

acestuia până la caracteristicile 

experienței sale mistice și imaginile care o 

exprimă. „Astăzi este un moment istoric, 

cel puțin pentru Muzeul nostru, dar și 

pentru oraș. Îl avem alături de noi pe 

Moshe Idel, care este considerat unul 

dintre cei mai mari cercetători ai Cabalei, 

ai iudaismului din lume, expert în 

cercetarea comparată a religiilor și în 

cultura română (...) Volumul deschide 

calea spre o nouă înțelegere a misticii 

evreiești, evidențiind importanța Cabalei 

extatice pentru evoluția ulterioară a 

iudaismului mistic", a arătat Emil Ursu. 

Acest moment a fost urmat de lansarea 

cărții „Un băiețel în căutarea lui 

Dumnezeu", scrisă de laureatul Premiului 

Nobel pentru Literatură Isaac Bashevis 

Singer, singurul autor de limbă idiș care a 

primit această distincție în anul 1978. 



Carte a fost prezentată de Claudia Bosoi, 

redactorul cărții din partea editurii 

Hasefer, care a calificat-o ca fiind una 

incitantă, complexă, profundă. Volumul, a 

cărui acțiune are loc în Polonia, se prezintă 

ca un eseu autobiografic, primul volum 

din trilogia 'Dragoste și exil' publicată de 

autor în America. 

„Aceasta va fi urmată de 'Un tânăr în 

căutarea dragostei', în curs de apariție la 

Editura Hasefer, iar al treilea volum a 

apărut la aceeași editură în 2007. Editura 

Hasefer reia o tradiție instituită în anii 

1990. De-a lungul a 11 ani au apărut 10 

titluri din opera lui Bashevis Singer, din 

1997 până în 2008, o serie de romane și de 

povestiri. (...) Cartea 'Un băiețel în 

căutarea lui Dumnezeu' prezintă copilăria 

și primii ani ai tinereții lui Bashevis 

Singer, spiritul religios în care a fost 

educat, dar și contradicțiile și îndoiala lui 

în privința milostivirii divine, nu atât în 

privința existenței lui Dumnezeu, cât a 

suferinței oamenilor și animalelor. Peste 

ani, Bashevis Singer avea să devină un 

vegetarian convins", a explicat Claudia 

Bosoi. 

Tot la Muzeul Bucovina a avut loc, în 

prima parte a zilei, concursul de desene 



pentru copii „Grădina Raiului", precum și 

proiecția filmului cu teme idiș 

„Moștenirea lui Goldfaden", de Radu 

Gabrea. 

Evenimentul se încheie cu dansuri 

israeliene și evreiești susținute de formația 

Haverim de la Comunitatea Evreilor din 

București, la Sala Auditorium a 

Universității „Ștefan cel Mare" din 

Suceava. Au urmat în același decor 

concertul de muzică klezmer cu formația 

Nigun a Comunității Evreilor din Iași, un 

recital de sonete evreiești în interpretarea 

artiștilor Alexandrina Chelu și Florian 

Chelu Madeva. Seara de joi se încheie cu 

concertul jazz & blues „Yiddish Tango" 

susținut de suceveanul Berti Barbera 

(voce, percuție - România) și Mariano 

Castro (pian - Argentina). 

Festivalul „Ziua limbii și a teatrului idiș" 

a fost organizat la inițiativa președintelui 

Federației Comunităților Evreiești din 

România - Cultul Mozaic, dr Aurel 

Vainer, ambele ediții fiind coordonate de 

Directorul Departamentului de Cultură al 

Federației Comunităților Evreiești din 

România, Robert Schorr. 



Organizatorii festivalului mai sunt: 

Primăria Municipiului Suceava, Teatrul 

Municipal „Matei Vișniec" din Suceava, 

Consiliul Județean Suceava, Muzeul 

Bucovinei Suceava, FCER - Cultul 

Mozaic, Comunitatea Evreilor din 

Suceava. 

Partenerii evenimentului sunt Guvernul 

României - Departamentul pentru Relații 

Interetnice, Fundația Caritatea, 

Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava, 

The American Jewish Joint Distribuition 

Committee, Comunitatea Evreilor din 

București, Comunitatea Evreilor din Iași, 

Comunitatea Evreilor din Oradea. 
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Gabriel Burlacu va evolua din 

sezonul viitor pentru Steaua 

București 
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Unul dintre cei mai importanți handbaliști 

ai echipei Universității Suceava, Gabriel 

Burlacu, s-a despărțit de echipa locală, 

după nouă ani consecutivi în care a 

îmbrăcat tricoul universitarilor. În vârstă 

de 25 de ani, handbalistul ce a jucat pe mai 

multe posturi, inter, pivot sau centru, a 

ajuns la o înțelegere cu Steaua București, 

după ce a avut mai multe oferte de la 



echipe din primele opt în Liga Națională 

în acest sezon. Gabi Burlacu va lucra în 

continuare cu antrenorul Ovidiu Mihăilă, 

tehnician pe care-l cunoaște bine, după ce 

a lucrat cu el la naționala de tineret a 

României. 

„După 10 ani petrecuți la Suceava, din 

care nouă la seniori, am decis să fac un pas 

înainte în cariera mea, la o echipă de top 

din Liga Națională, unde voi avea alte 

obiective, mult mai îndrăznețe. Am ales 

Steaua și pentru că voi lucra din nou cu 

Ovidiu Mihăilă, cu care am mai colaborat 

la națională. În plus, cei de la Steaua m-au 

dorit și-n 2013, dar mai ales în 2015, când 

s-a destrămat echipa suceveană, dar atunci 

am decis să rămân la Universitatea, chiar 

dacă am jucat în eșalonul secund. Îmi pare 

rău că unii oameni din Suceava m-au făcut 

trădător, dar înainte de a face astfel de 

afirmații ar trebui să se gândească că-n 

2015 n-am părăsit echipa, chiar dacă 

aveam oferte pe mult mai mulți bani, iar în 

ultimul sezon, după părerea mea, am jucat 

mai bine în a doua parte decât la început”, 

a explicat Gabriel Burlacu. 

Handbalistul din Dorohoi a fost unul 

dintre cei care au pus umărul la obținerea 

celor trei titluri naționale universitare 



câștigate de echipa Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava, dar și la titlul european 

și medalia de bronz obținută anul trecut. 

 

Marius Șuiu Sportivii din județ au câștigat 

mai multe medalii la 

campionatul universitar, cel 

școlar și la Cupa României 
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Sport local Timp de două zile, stadionul din Pitești a 

fost gazda a trei competiții naționale ce s-

au desfășurat într-una singură, Cupa 

României, Campionatul Universitar și 

Campionatul Național Școlar. 

La Cupa României de seniori, Clubul 

Sportiv Municipal Rarăul din Câmpulung 

Moldovenesc a participat cu patru sportive 

antrenate de Erzilia Țâmpău, trei dintre ele 

având dublă legitimare cu Clubul Sportiv 

Municipal Suceava, în probele de 800 

metri, 1500 metri, 3000 metri și 5000 

metri. În ciuda faptului că sunt junioare II 

și au concurat cu senioare, atletele din 

Câmpulung Moldovenesc au avut o 

comportare foarte bună, ce le-a adus trei 

medalii. Astfel, Talida Sfarghiu a câștigat 

medalia de argint în proba de 1500 de 

metri, cu un nou record personal ce i-a 

asigurat biletul pentru FOTE (Festivalul 

Olimpic al Tineretului European). Antonia 

Bodnariuc s-a clasat pe poziția a III-a la 

800 de metri, de asemenea cu un record 

personal și la doar două secunde de barem. 



Mădălina Sîrbu a terminat a doua la 3000 

de metri și pe locul șapte la 5000 de metri, 

cursă în care a alergat în premieră și a scos 

un timp foarte bun. Anca Moroșan a 

ocupat locul opt la 5000 de metri, unde și-

a îmbunătățit timpul cu 20 secunde. 

„Mulțumim Primăriei municipiului 

Câmpulung Moldovenesc, domnului 

primar Mihăiță Negură, Consiliului Local 

și tuturor celor care sunt alături de sportul 

câmpulungean”, a declarat antrenoarea 

Erzilia Țâmpău. 

Sucevenii s-au evidențiat la Campionatul 

Național Universitar și la cel școlar 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a participat la Campionatul 

Național Universitar de atletism cu trei 

sportivi, care în total au câștigat patru 

medalii naționale. Ștefan Mura, pregătit de 

antrenorul Ioan Zanfirescu, a reușit să 

câștige medalia de aur în proba de 

aruncare a discului. Marius Musteață, 

pregătit tot de Ioan Zanfirache, a reușit un 

loc II la aruncarea greutății și un loc III la 

aruncarea discului, în timp ce Silviu 

Marmeliuc, antrenat de Radu Mihalescu, a 

câștigat bronzul la 10.000 de metri și locul 

șase la 5000 de metri. 



La Campionatul Național Școlar, unde au 

avut dreptul de a participa doar liceele 

sportive și cluburile sportive școlare, 

Angela Olenici, pregătită la Liceul cu 

Program Sportiv din Suceava de Iustin 

Tătărău, a dominat probele de 800 și 1500 

de metri și a câștigat două medalii de aur. 

Colegul său Florin Pitic a obținut medalia 

de bronz la 800 de metri, iar Cătălin Tocilă 

a ocupat același loc III, dar în proba de 

3000 de metri. 

 

 Prima scoala de vara 

francofona pentru elevi cu 

varste cuprinse intre 7 si 13 ani 

www.ziare.com 

30.05.19 

 

Actualitate 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 Universitara a 

Francofoniei, Centrul de Reușita 

Universitară și Delegația generală 

Wallonie - Bruxelles la București deschid 

prima școală de vară francofonă pentru 

elevi cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani. 

Scoală 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. 
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Programul zilnic va fi între orele 8.30 - 14 

și va cuprinde curs intensiv de limba 

franceză și activități 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. 

_________ Unde fugim de acasa www.monitorulsv.ro 
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_________ […] 

Festivalul „Ziua limbii și a teatrului idiș”, 

ediția a II-a 

11:00-12:00 - Conferința „Idiș - O 

lungime de undă specială. Idișul între 

română și ebraică”, Muzeul Bucovinei. 

Prezintă savantul Moshe Idel din Israel, 

unul dintre cei mai mari specialiști din 

toate timpurile în iudaism, de la Cabală la 

hasidism, expert în cercetarea comparată a 

religiilor și în cultura română. 



12:00-12:30 - Concurs de desene pentru 

copii „Grădina Raiului”. Desene inspirate 

de cartea cu același nume scrisă de Ițik 

Manger – Muzeul Bucovinei. 

12:30-13:30 - Proiecție de film cu teme 

idiș: „Moștenirea lui Goldfaden” de Radu 

Gabrea este o plimbare muzicală prin 

istoria teatrului idiș - Muzeul Bucovinei. 

16:00-16:30 - Dansuri israeliene și 

evreiești cu formația Haverim 

(Comunitatea Evreilor din București) – 

Grădina Englezească, Universitatea 

„Ștefan cel Mare”. 

16:40-17:20 - Concert de muzică klezmer 

cu formația Nigun a Comunității Evreilor 

din Iași – Grădina Englezească, 

Universitatea „Ștefan cel Mare”. 

17:30-18:15 - Recital de sonete evreiești 

în interpretarea artiștilor Alexandrina 

Chelu și Florian Chelu Madeva 

(Comunitatea Evreilor din Oradea). 

Spectatorii vor avea prilejul să asculte 

cântece compuse pe versurile unor poeți 

evrei români - Grădina Englezească, 

Universitatea ”Ștefan cel Mare”. 

18:20-19:20 - Concert jazz & blues 

„Yiddish Tango” cu Berti Barbera (voce, 



percuție - România) și Mariano Castro 

(pian - Argentina) – Grădina Englezească, 

Universitatea „Ștefan cel Mare”. 

[…] 

_________ Moldoveanul Andrei Năstase, 

cetățean de onoare al 

municipiului Suceava 
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_________ Liberalul moldovean Andrei Năstase, 

absolvent al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, va primi titlul de 

cetățean de onoare al municipiului 

Suceava. Decizia a fost luată de către 

consilierii locali suceveni în ședința 

ordinară de joi, 30 iunie 2019. 

Trebuie precizat că această inițiativă îi 

revine primarului municipiului Suceava, 

Ion Lungu. De altfel, edilul consideră că 

Andrei Năstase este „primarul legitim al 

Chișinăului” și merită să i se confere acest 

titlu pentru bătălia pentru democrație pe 

care o duce în Republica Moldova. 

Andrei Năstase este avocat, activist civic 

și om politic din Republica Moldova, 

membru-fondator și lider al Platformei 

Civice Demnitate și Adevăr (DA), precum 

și președinte și membru-fondator al 

Partidului „Platforma Demnitate și 

Adevăr” (PPDA). 
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