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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a găzduit, vineri 

seară, festivitatea de premiere a Olimpiadei Naționale de 

Informatică (liceu), competiție organizată în perioada 30 aprilie – 

4 mai. 

Peste 350 dintre cei mai buni programatori liceeni, aproape 50 de 

profesori însoțitori, peste 100 de voluntari, numeroși profesori și 

universitari implicați în organizare, sponsori, probe de concurs 

alternate cu un program turistic sunt doar câteva dintre 

coordonatele competiției din acest an. 

Cei mai merituoși dintre elevi au fost recompensați cu medalii, 

diplome și premii în bani. S-au acordat 178 de medalii aur, argint 

și bronz și Premii I, II, III și mențiuni oferite de Ministerul 

Educației Naționale, pentru fiecare clasă, distincțiile oferite de 

minister fiind cele mai importante. 

Alături de parlamentari și autorități locale și județene, la 

festivitatea de vineri seară a participat și Ecaterina Andronescu, 

ministrul Educației. 

  

Premiile lotului sucevean 

Cele mai multe premii au fost adjudecate de lotul bucureștean, 



numărul elevilor participanți din Capitală depășind 25% din 

totalul competitorilor. 

Județul Suceava a fost reprezentat în competiție de 12 elevi de 

liceu. 

La clasa a IX-a, Andreea Țebrean - Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Suceava - a obținut medalie de argint, eleva fiind pregătită 

de prof. Ovidiu Marcu și prof. Daniela Marcu. De la același 

colegiu, Bogdan Rusu (prof. Veronica Raluca Costineanu, prof. 

Giorgie Daniel Vlad, prof. Liviu Vasile Pînzaru) a primit 

medalie de bronz. 

Tot cu bronz a fost recompensat și Alexandru Borgovan - Liceul 

Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei (prof. Suzana Șestac, prof. 

Paul Bereholschi). 

La clasa a X-a, Andrei Cibotariu - Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” - (prof. Veronica Raluca Costineanu, prof. Giorgie Daniel 

Vlad, prof. Liviu Vasile Pînzaru) a obținut mențiune din partea 

Ministerului Educație și medalie de argint. 

La clasa a XI-a, Daniel Todașcă - Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” - (prof. Adrian Petrișor, prof. Veronica Raluca 

Costineanu) și-a adjudecat medalie de argint. 

De asemenea, Eduard Timotei Pauliuc - Liceul Teoretic 

Filadelfia Suceava - (prof. Narcisa Daniela Ștefănescu, prof. 

Silvia Steluța Hrișcă, prof. Alexandru Țifui) a obținut medalie de 

bronz. 

La clasa a XII-a a fost laureat cu bronz Ioan Alexandru Țifui - 

Colegiul Național „Ștefan Cel Mare” - (prof. Cristina Mihaela 



Hatmanu, prof. Adrian Petrișor, prof. Ovidiu Marcu). 

Premiul special (concurentul cu cel mai mare punctaj din lotul 

sucevean) i-a revenit elevei Andreea Țebrean, din partea 

companiei Recrex. 

De menționat că la fiecare clasă, primii cinci clasați au primit din 

partea unor foști olimpici suceveni câte 400 de lei. 

De asemenea, toți laureații au primit premii în bani sau vouchere 

din partea sponsorilor. 

Olimpiada a fost organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare” 

și Inspectoratul Școlar Județean Suceava. 

  

Îndemn pentru elevi de a rămâne în țară, din partea rectorului și a 

ministrului Educației 

Atât Ecaterina Andronescu, cât și rectorul USV, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, au profitat de prezența tinerilor pentru a-i 

îndemna să-și urmeze studiile superioare în cadrul unei 

universități din România. 

Valentin Popa le-a transmis olimpicilor că premiile și mențiunile 

oferite de Ministerul Educației le permit să ocupe un loc bugetat 

în cadrul oricărei universități din țară. Mai mult, premianții care 

aleg o universitate românească vor primi o bursă de cercetare, 

„Carol I”, pe întreaga durată de școlarizare a studentului (între 

1.500 de euro/an pentru cei care primesc mențiuni și 3.000 de 

euro/an pentru laureații premiilor I). 

Acesta a mai amintit de bursele de merit pe care le acordă 



universitățile, precum și de oportunitatea de a studia în 

străinătate prin intermediul programelor Erasmus. 

La rândul său, Ecaterina Andronescu a arătat că „fără îndoială că 

mi-aș dori ca ei să rămână în țară, dacă s-ar putea, pentru că într-

adevăr performanțele pe care ei le-au atins și le-au dovedit cu 

acest prilej ne arată că ne dorim să nu mai plece, să-i sprijinim 

aici să-și dezvolte o carieră cu performanțele de care sunt în stare 

într-o universitate”. Ministrul Educației a vorbit despre premiile 

cu care vor fi recompensați olimpicii „și care nu sunt foarte 

mici”, însă pentru încurajarea tinerilor „va trebui să adăugăm 

acestor premii o susținere și mai importantă. De ce nu niște 

premii mai mari?”.  
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Șapte elevi din județul Suceava au înregistrat rezultate notabile la 

Olimpiada Națională de Informatică pentru elevii de liceu, 
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organizată la Suceava, în perioada 29 aprilie-4 mai 2019. 

obținând o mențiune, trei medalii de argint și patru medalii de 

bronz. 

Astfel, la clasa a IX-a s-au obținut următoarele rezultate: 

Andreea Țebrean, de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” 

Suceava – Medalia de Argint și un premiu special acordat 

concurentei cu cel mai mare punctaj din lotul județului Suceava, 

elevul Bogdan Rusu de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” 

Suceava  și elevul Alexandru Borgovan de la Liceul Teoretic 

„Ion Luca” Vatra Dornei au obținut Medalia de Bronz. La clasa a 

X-a, elevul Andrei Cibotariu de la Colegiul Național” Ștefan cel 

Mare” Suceava a obținut Mențiune acordată de MEN și Medalia 

de Argint. 

La clasa a XI-a, elevul Daniel Todașcă de la Colegiul Național 

„Ștefan cel Mare” Suceava a obținut Medalia de Argint, iar 

elevul Eduard Timotei Pauliuc de la Liceul Teoretic Filadelfia 

Suceava a fost medaliat cu Bronz. 

La clasa a XII-a, elevul Ioan Alexandru Țifui de la Colegul 

Național „Ștefan cel Mare” Suceava a obținut Medalia de Bronz. 

De menționat este că toți cei șapte elevi premiați s-au calificat 

pentru susținerea probelor de baraj în vederea constituirii lotului 

național lărgit. 

La susținerea probelor de baraj au participat 180 de elevi din 

țară, în urma cărora doar 20 de elevi au fost selectați în lotul 

olimpic național lărgit, care vor reprezenta România la etapele 

internaționale ale concursurilor școlare și ale olimpiadelor de 

profil. 



Festivitatea de premiere a elevilor cu cele mai bune rezultate 

obținute la Olimpiada Națională de Informatică 2019 a avut loc 

vineri seara, la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, în 

prezența membrilor Comisiei Centrale a ONI, a elevilor 

participanți, a profesorilor însoțitori, a părinților, organizatorilor, 

voluntarilor, a reprezentanților sponsorilor evenimentului, dar și 

a prefectului de Suceava, Mirela Adomnicăi, a inspectorului 

școlar general al ISJ Suceava, prof. Cristian Cuciurean, a 

rectorului universității sucevene, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa 

și a ministrului Educației Naționale, Ecaterina Andronescu. 

Atât rectorul USV, Valentin Popa, cât și ministrul Educației 

Naționale, Ecaterina Andronescu i-au încurajat pe liceenii 

olimpici să urmeze studiile universitare în România și să 

continue să-și dezvolte performanțele în universități din țară 

Rectorul USV, Valentin Popa , a declarat la festivitatea de 

premiere că în urma desfășurării Olimpiadei Naționale de 

Informatică sunt  medaliați cu aur, argint și bronz 178 de elevi, 

respectiv jumătate  din totalul celor 355 de participanți, arătând 

că elevii cu rezultate foarte bune primesc și premii în bani sau 

vouchere oferite de organizatori și de sponsorii evenimentului. 

Popa a spus că premiile I,II,III și mențiunile sunt oferite de 

Ministerul Educației Naționale, împreună cu recompense 

financiare. 

„Aceste premii vor fi însoțite în viitor și de alte beneficii, pentru 

că premiile și mențiunile obținute la această olimpiadă vă oferă 

un loc bugetat, fără concurs, în universitățile din România. Dacă 

veți alege să studiați în România la orice universitate, veți putea 

primi o bursă de cercetare „Carol I” care, iată, printr-o nouă 



Hotărâre de Guvern, promovată de Guvernul României, oferă 

câte 3000 de euro pe an pentru locul I la olimpiadă, 2500 de euro 

pe an pentru locul II, 2000 de euro pe an pentru locul III și câte 

1500 de euro pe an pentru mențiuni, pe întreaga durată de 

școlarizare a studentului. Alegeți, deci, universitățile din 

România, pentru că nu sunt doar aceste burse. Oricare dintre voi 

va primi, cu siguranță, în orice universitate din România, burse 

de merit, care sunt cuprinse între 700 și 1000 de lei pe lună, timp 

de 12 luni”, a spus Popa. 

El le-a spus elevilor că, pe lângă aceste beneficii oferite de 

universitățile românești pentru cei ce aleg să urmeze cursurile 

universitare în țară, mai pot fi accesate și bursele Erasmus, care 

asigură stagii de șase luni sau chiar două sau trei stagii de șase 

luni pe durata studenției în universități partenere de elită ale 

celor din România. 

Rectorul sucevean a mulțumit partenerilor USV pentru sprijinul 

acordat în organizarea Olimpiadei Naționale de Informatică 

2019, echipei de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava și 

inspectorului școlar general, profesorilor din învățământul 

academic și din cel preuniversitar, elevilor și studenților 

voluntari, personalului didactic și auxiliar implicat în organizarea 

evenimentului. 

La rândul său, Ministrul Educației Naționale, Ecaterina 

Andronescu, a declarat că este o onoare să participe la 

festivitatea de premiere a elevilor care au obținut performanțe 

deosebite la această olimpiadă, felicitându-i pe elevii 

participanți, pe profesori și pe toți cei care au contribuit la buna 

desfășurare a evenimentului, dar și pe părinții care i-au sprijinit 



și însoțit pe copii la Suceava. 

Andronescu a spus că performanțele obținute de elevi la această 

olimpiadă onorează unitățile de învățământ din care provin 

arătând că toți elevii participanți fac parte din rândul elitelor 

școlii românești. 

Ea a adăugat că aceste rezultate îi obligă pe elevi să nu se 

oprească aici, ci să devină din ce în ce mai buni, și chiar să facă 

din informatică o profesie. 

Ulterior festivității de premiere, în cadrul unei conferințe de 

presă, ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a 

declarat că și-ar dori ca acești elevi participanți la ONI să rămână 

în țară și să-și continue studiile în universități românești. 

„Fără îndoială că mi-aș dori ca ei să rămână în țară dacă s-ar 

putea, pentru că, într-adevăr, performanțele pe care ei le-au atins 

și le-au dovedit cu acest prilej ne arată că ne dorim să nu mai 

plece, să rămână aici, să-i sprijinim să-și dezvolte o carieră cu 

performanțele de care sunt în stare, într-o universitate din 

România, de ce nu la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

sau poate la universități din țară, oricare dintre ele, universități 

foarte bune, unde pot să facă, fără îndoială, performanță. Le 

mulțumesc în fața dumneavoastră și profesorilor care s-au ocupat 

de ei, pentru că o asemenea performanță nu se naște din spuma 

mării, se naște cu eforturi foarte susținute și cu munca extrem de 

migăloasă și de perseverentă a dascălilor lor. Le mulțumesc și 

părinților, pentru că fără susținerea lor, n-ar fi putut atinge 

această performanță. Și dacă noi vorbim de școli cu performanțe 

și școli cu performanțe mai slabe, să știți că cei care fac diferența 

sunt tocmai părinții, părinții care-și susțin copiii și care, iată, 



ajung să obțină performanțe excepționale”, a subliniat 

Andronescu precizând că organizarea unui astfel de eveniment 

într-o universitate reprezintă și „o cale de a crea niște punți” între 

sistemul de învățământ preuniversitar și cel academic. 

Ea a menționat că prezența sa la Suceava, la festivitatea de 

premiere a olimpicilor, se dorește a fi „o încurajare pentru cei 

care fac performanță”, dar și o dovadă de respect pentru elevi și 

pentru profesorii lor. 

De precizat este că la ediția 2019 a Olimpiadei Naționale de 

Informatică pentru liceeni, la clasa a IX-a, MEN a acordat un 

premiu I, un premiu II, un premiu III și 12 mențiuni, premiul I 

fiind obținut de elevul Albert Antoniu Greaca de la Liceul 

Teoretic Internațional de Informatică București. 

La clasa a X-a s-au acordat câte un premiu I, II și III și 14 

mențiuni, premiul I fiind oferit elevului Matei Tinca de la 

Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București. 

La clasa a XI-a s-au acordat câte un premiu I,II, III și 14 

mențiuni, premiul I fiind obținut de elevul Adrian Emanuel Dicu 

de la Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova. 

La clasa a XII-a, MEN a acordat câte un premiu I, II, III și 14 

mențiuni, premiul I fiind obținut de elevul Theodor Pierre 

Moroianu de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică 

București, căruia i-a fost oferit de către organizatori și premiul 

special pentru cel mai mare punctaj realizat de un concurent 

participant la această competiție națională. 
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Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a anunțat, 

vineri seara, într-o conferință de presă, organizată la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, că se lucrează la 
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elaborarea unei noi metodologii de clasificare a universităților 

din România. 

Andronescu a spus că, în prezent, se lucrează la elaborarea unei 

noi metodologii de clasificare a universităților din România, însă 

nu a precizat când ar urma să fie finalizată. 

„Eu cred că acest lucru este mai puțin important. Să vedem unde 

se așază fiecare universitate,  mai important este ce face fiecare 

universitate cu studenții pe care îi are și cum se ocupă de toți 

studenții pe care îi are. Mi se pare că acest lucru este foarte 

important și vorbesc din prisma unei universități care, conform 

rankingurilor internaționale, n-aș spune că stă prost, dar mă uit 

foarte atent la acest aspect despre care deja v-am vorbit. O să 

scoatem și această metodologie. Veți întreba de ce facem această 

metodologie, dar această clasificare este prevăzută de lege și 

atunci asta trebuie să  facem „, a spus Andronescu. 

Ea a arătat că finanțarea pe criterii de calitate de realizează de 

mai mult timp, întrucât asta înseamnă ierarhizarea programelor 

de studii și a universităților. 

„Dacă vă uitați într-un raport de finanțare, o să vedeți că 

universitățile obțin o parte importantă a finanțării pe aceste 

criterii care țin de lucrările pe care le publică în cele mai bine 

clasificate reviste din lume, în primele 25 la sută, care e zona 

roșie, zona galbenă sau zona gri, apoi citările și numărul de 

citări, pentru că ele arată cât de relevantă este activitatea ta de 

cercetare pe care ai publicat-o”, a menționat ministrul Ecaterina 

Andronescu. 

Ea a precizat că, în anul 2018, 12 instituții academice din 



România, cu 29 de domenii științifice, au intrat în Academic 

Ranking of World Universities/ARWU 2018, cunoscut și ca 

clasamentul Shanghai al universităților. 

„Aceste domenii științifice s-au clasificat între poziția 200 și 

500. Să te clasezi între 200 și 500 în lume, dintr-o analiză care 

cuprinde vreo 40 000 de domenii și universități, nu e puțin. Cred 

că învățământul nostru nu este de neluat în seamă”, a subliniat 

Andronescu. 

Reamintim că ministrul Educației Naționale a fost prezentă, 

vineri seara, la festivitatea de premiere a elevilor cu rezultate 

foarte bune care au  participat la Olimpiada Națională de 

Informatică pentru elevii de liceu, organizată la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava. 



 

_______ 
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Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a declarat, 

vineri seara, într-o conferință de presă, că investițiile din 

universitățile din România vor fi finanțate atât din resursele 

bugetare ale MEN, cât și din soldul rezultat din modul în care 

instituțiile academice și-au manageriat procesul de învățământ și 

cheltuielile. 

Andronescu a spus că bugetul alocat Educației în 2019 este mai 

mare decât în anii trecuți și reprezintă 5,5 la sută din Produsul 

Intern Brut. 

Ea a explicat că resursele bugetare ale MEN dedicate investițiilor 

din învățământul universitar românesc sunt de 10 milioane de lei. 

„Noi, din banii pe care-i avem la minister, susținem cu ceea ce 

avem. Nu pot să spun că avem resurse bugetare ca să acoperim 

toate nevoile universităților, de aceea încercăm să găsim o 



formulă să nu se ducă banii numai într-o universitate, ci să 

acoperim cele mai stringente nevoi. În același timp, universitățile 

au un sold care a rezultat din modul în care și-au manageriat 

procesul de învățământ și cheltuielile, iar în acest moment soldul 

nu este încă deschis utilizării de către universități. Va fi deschis 

începând cu prima etapă a procesului de rectificare, așa cum ne-a 

promis ministrul Finanțelor, domnul Eugen Teodorovici. Și din 

acel sold și din resursele pe care le are MEN și care nu sunt 

foarte importante, sunt în jur de 100 de milioane de lei, bani 

destinați investițiilor, nu celorlalte cheltuieli, sigur că 

vom  sprijini, inclusiv Universitatea din Suceava”, a explicat 

Andronescu. 

Ea a menționat că în urma discuțiilor purtate cu rectorul USV, 

Valentin Popa, ar fi nevoie de sprijin financiar din partea MEN 

pentru reabilitarea unui cămin din campusul universitar. 

„Astăzi, domnul rector mi-a relatat că vrea să intre cu unul dintre 

căminele studențești în reabilitare și dacă aceea este urgența, 

probabil că acolo va fi și punctul nostru de sprijin”, a precizat 

Andronescu. 

Ea a spus că universitățile sunt eligibile să atragă finanțare și din 

Fondul de Dezvoltare, care în prezent este de 10 miliarde de lei, 

arătând că „la acest fond se va adăuga permanent” și se va 

ajunge la suma de 10 miliarde de euro. 
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_________ Ministrul Ecaterina Andronescu a fost prezentă, vineri, 3 mai 

2019, la desfășurarea probei de baraj din cadrul Olimpiadei 

Naționale de Informatică în vederea constituirii lotului național 

de seniori (liceu) pentru competițiile internaționale, eveniment 

găzduit de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV). 

 

Cu prilejul participării la festivitatea de premiere a câștigătorilor 

Olimpiadei Naționale de Informatică 2019, secțiunea liceu, care 

s-a desfășurat în perioada 30 aprilie - 4 mai, și ai cărei 

organizatori au fost Inspectoratul Școlar Județean Suceava și 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, ministrul a 

declarat: 

„După evenimentul din seara aceasta am o stare a bucuriei. 

Suntem chiar sub semnul lui Gaudeamus. Asta înseamnă să ne 

bucurăm de realizările acestor copii minunați. Fără îndoială că 

mi-aș dori ca ei să rămână în țară, dacă s-ar putea, pentru că într-

adevăr performanțele pe care ei le-au atins și le-au dovedit cu 

acest prilej ne arată că ne dorim să nu mai plece, să-i sprijinim 

aici să-și dezvolte o carieră cu performanțele de care sunt în stare 

într-o universitate. 

Le mulțumesc în fața dumneavoastră și profesorilor care s-au 

ocupat de ei, deoarece o asemenea performanță nu se naște din 

spuma mării, se naște cu eforturi susținute și cu munca extrem de 



migăloasă și de perseverentă a dascălilor lor. Le mulțumesc și 

părinților, pentru că fără susținerea lor n-ar fi putut atinge această 

performanță. Și dacă noi vorbim despre școli cu performanțe și 

școli cu performanțe mai slabe, să știți că cei care fac diferența 

sunt tocmai părinții, părinții care-și susțin copiii și care, iată, 

ajung să obțină rezultate absolut excepționale. 

Astăzi premiile care se acordă olimpicilor, mai ales olimpicilor 

internaționali, și care nu sunt foarte mici -  medaliații cu aur 

primesc 12.000 de lei, 12.000 de lei primesc și profesorii și 

școala din care provin -, rezultă dintr-o hotărâre de guvern care a 

fost promovată într-unul din mandatele mele. (…) Va trebui să 

adăugăm acestor premii o susținere și mai importantă. De ce nu 

niște premii mai mari? Mai mari decât prevede hotărârea aceea 

de atunci, să le actualizăm cu inflația, pe de o parte. Pe de altă 

parte, tot potrivit unei legi, avem bursa pentru meritul olimpic, 

care se acordă dacă rămân în țară și care se adaugă celorlalte 

burse pe care le pot obține pe toată perioada studiilor dacă se 

menține performanța. (…) Cred că trebuie să găsim o formulă ca 

universitățile să facă pentru ei, după finalizarea studiilor, o ofertă 

de a fi în rândul cadrelor didactice.” 

În cadrul vizitei de lucru a fost prezentată și dezbătută viziunea 

„Educația ne unește”, discuțiile fiind purtate cu directorii 

unităților de învățământ preuniversitar din județul Suceava, cu 

reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor, reprezentanții 

asociațiilor părinților, conducerea și inspectorii școlari din cadrul 

I.S.J. Suceava. 



 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

Discursul 

Ecaterinei 

Andronescu, 

întrerupt de 

aplauze ironice ale 

olimpicilor de la 

informatică 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

 

 

 

 

Pg.20 

 

Momente bizare pe scena festivității de premiere a Olimpiadei 

Naționale de Informatică (liceu), ceremonie găzduită de 

Universitatea din Suceava. 

Invitată în cadrul evenimentului, Ecaterina Andronescu, 

ministrul Educației, a ținut un discurs de patru minute și 

jumătate, mesajul acesteia fiind întrerupt la fiecare câteva 

secunde de ropote de aplauze din partea olimpicilor prezenți. 

Deși inițial gestul tinerilor a fost interpretat ca fiind unul de 

simpatie la adresa oficialului de la București, ulterior reprizele de 

aplauze s-au dovedit a fi ironice. Insistente, plasate fără sens, 

când la mijlocul unor fraze rostite de ministru, când la final, 

aplauzele elevilor au fost însoțite de chicoteli și râsete complice. 

Ecaterina Andronescu le-a vorbit olimpicilor despre importanța 

disciplinei informatică, considerând-o „vârf de lance”, despre 

evoluția tehnologiei, elitele școlii românești și performanță, 

ignorând aplauzele pline de zel ale elevilor prezenți. 

În cele patru minute și jumătate de discurs, Andronescu a fost 

"taxată" cu peste 20 de runde de aplauze. 
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_________ Ecaterina 

Andronescu a 

declarat că 

atmosfera a fost 

„normală” 

www.digi24.ro 
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_________ Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a explicat la Digi24 

de ce a fost aplaudată atât de des și de frenetic în timpul unui 

discurs pe care l-a susținut în fața olimpicilor naționali de 

informatică, de la Suceava. Ea a spus că atmosfera a fost 

„normală” și s-a arătat mirată de modul în care presa a relatat 

acest eveniment. 
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Pg.7 

 

Aseară, în ultima etapă din turul play-out-ului Ligii Naționale de 

handbal, echipa Clubului Sportiv Universitar din Suceava a cedat 

cu scorul de 20 – 28 pe terenul celor de la HC Buzău 2012. 

Prima repriză a fost una destul de echilibrată, iar la pauză scorul 

era egal, 11 – 11. Pe fondul unui joc în care cuplul de arbitri 

Harabagiu-Stănescu i-a taxat pe suceveni ori de câte ori au avut 

ocazia, gazdele au condus la două goluri la mijlocul primei părți, 

www.centruldepresa.ro 

04.05.19 

 

www.monitoruldestiri.ro 
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 dar Universitatea a revenit și a condus și ea la două goluri în 

minutul 25. 

Partea a doua a început mai echilibrat, apoi gazdele s-au distanțat 

la patru, șapte și chiar opt goluri, profitând de jocul mai modest 

al sucevenilor venit după multe eliminări și o atmosferă creată de 

arbitrajul ostil. Miercuri, în prima etapă din returul play-out-ului 

Ligii Naționale, Universitatea Suceava va juca tot în deplasare, la 

CSM Bacău.  

 

 

________ 

 

 

 

Biroul Francez își 

reia activitatea la 

Suceava. Miercuri 

după amiaza se 

desfășoară cursul 

de limba franceză 

pentru copii, 

urmat de un recital 

de muzică 

 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

Evenimente 

 

Biroul Francez își reia activitatea și invită sucevenii la o altă 

după-amiază dedicată francofonilor și francofililor. 

Astfel, miercuri, 8 mai 2019, ora 17:00, se va desfășura cursul de 

limbă franceză „Le français, c’est facile!”, destinat copiilor care 

doresc să se inițieze în tainele limbii franceze, anunță instituția. 

Săptămâna aceasta, lector univ. dr. Mariana Șovea și lectorul de 

franceză Maxence Caron își propun să recapituleze noțiunile 

învățate săptămânile precedente și să vorbească despre animalul 

domestic preferat. 

Copiii sunt invitați să cânte, să deseneze, să se joace și, în același 

timp, să învețe noile noțiuni de limbă franceză, împreună cu 

ariciul Leo și prietenii lui. 

Începând cu ora 18:00, Biroul Francez va fi gazda unui 



eveniment deosebit, realizat de Colegiul de Artă „Ciprian 

Porumbescu‟ Suceava. 

Sub genericul „La musique au temps passé”, prof. Iulia 

Buraciuc, prof. Angelica Banea, prof. Ciprian Constandache și 

prof. Daniel Dragomirescu vă propun un recital de muzică : 

momente instrumentale (vioară, violoncel) și corale cu „Vivat 

Musica”. 
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România și 

Europa, invitate la 

„Povestea Vorbei” 

– Televiziunea 

Intermedia 

Suceava, cu 

Harieta Sabol, 

profesor la 

Facultatea de 

Istorie și 

Geografie din 

 

 

www.suceava-

smartpress.ro 

 

 

Evenimente 

 

Emisiunea Povestea Vorbei, găzduită de postul regional de 

televiziune Intermedia Suceava o are oaspete pe Harieta Sabol, 

conferențiar universitar doctor, profesor la Facultatea de Istorie 

și Geografie din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava 

(USV). Universitarul sucevean  propune o readucere aminte 

asupra primelor semnificații ale  zilelor de 8, 9 și 10 mai, pentru 

români dar și pentru Europa, în ansamblul ei, de la Atlantic până 

la munții Urali. 

De ce Ziua Victoriei – capitularea Germaniei este sărbătorită 

separat în Europa, de ce proclamarea Independenței Principatelor 



USV 

(4.05.2019) 

 

este sărbătorită cu o zi înainte de promulgare, cu a devenit  Ziua 

Regelui zi națională a României timp de trei sferturi de veac, 

cum s-a hotărât ca Ziua Europei să fie o aniversare a întâlnirii 

dintre un om de afaceri vizionar, fabricant de coniac și un om 

politic francez de asemenea vizionar dar și care sunt problemele 

de astăzi din marea familie europeană și alte subiecte interesante 

vor fi abordate împreună  cu doamna conf. Univ. dr. Harieta 

Sabol la această ediție a emisiunii „Povestea Vorbei”, realizată 

de subsemnatul, Neculai Roșca – Suceava smartpress. 

 

__________ Doi miniștri în 

două zile la 

Suceava 

www.intermediatv.ro 

03.05.19 

__________ După ce joi, la Suceava a fost prezent ministrul Dezvoltării 

Regionale, vicepremierul Daniel Suciu, vineri se află la Suceava 

Ecaterina Andronescu, ministrul Educației. Vizita Ecaterinei 

Andronescu are atât o componentă politică, cât și una de 

reprezentare a ministerului pe care îl conduce. La sediul PSD, la 

ora 13.15 este programată o conferință de presă în care face 

declarații, iar la ora 19.30 participă la festivitatea de premiere a 

Etapei naționale a Olimpiadei de Informatică, organizată de 

Inspectoratul Școlar Județean cu Universitatea „Ștefan cel 

Mare”. 

 


