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Studenţii şi absolvenţii pot efectua stagii de practică în cadrul 

Programului Internship al Guvernului României, 200 de locuri 

fiind disponibile la ediţia din acest an. 

Echipa de organizare a programului, coordonată de secretarul de 

stat Oana-Elena Pintilei, le va prezenta tinerilor suceveni 

importanţa participării la acest program, marţi, 7 mai, la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), de la ora 

10.00, în aula corpului E. Tinerii vor afla despre modalitatea de 

înscriere, dar şi despre noutăţile organizării celei de-a VII-a 

ediţii. 

Programul se va derula în acest an în perioada 15 iulie – 13 

septembrie şi va oferi participanţilor posibilitatea să se 

acomodeze cu modul de lucru al administraţiei publice centrale 

(Guvern, ministere, instituţii şi autorităţi publice). 

Înscrierile pentru ediţia 2019 a Programului Oficial de Internship 

al Guvernului României au început în data de 10 aprilie şi se vor 

încheia în data de 19 mai, timp în care tinerii interesaţi pot aplica 

în vederea înscrierii prin crearea unui cont pe 

platforma www.internship.gov.roşi completarea unei aplicaţii ce 

are rolul de a evidenţia capacitatea de inovare a participanţilor. 

Programul Oficial de Internship al Guvernului României este un 

http://www.internship.gov.ro/


bun prilej pentru participanţi să pună în aplicare cunoştinţele 

dobândite în anii de studii. Perioada de desfăşurare a stagiului de 

internship este considerată vechime în muncă şi în specialitatea 

studiilor, iar internii vor primi o indemnizaţie lunară pentru 

internship în cuantum de 2.080 de lei brut. La finalul perioadei 

de internship, internii vor primi un certificat de internship din 

partea Secretariatului General al Guvernului. 

În perioada 15-18 aprilie, echipa de organizare a prezentat 

Programul Oficial de Internship al Guvernului României 

studenţilor din cadrul universităţilor din Bucureşti, precum 

Academia de Studii Economice, Universitatea din Bucureşti, 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, pe care i-a 

îndemnat să aplice pentru unul din cele 200 de locuri disponibile, 

în această ediţie, în Guvern, ministere, instituţii şi autorităţi 

publice. 
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În mai puţin de o lună, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

(USV) va organiza un referendum pentru a stabili modalitatea de 

desemnare a rectorului instituţiei din mandatul 2020-2024. 

Universitarii (cadrele didactice titulare, cercetătorii titulari şi 

studenţii reprezentanţi) vor stabili prin vot secret una dintre cele 

două opţiuni de alegere a rectorului – pe bază de concurs public 

sau pe bază de alegeri generale, prin vot secret şi direct. 

Referendumul se va desfăşura în data de 5 iunie, între orele 8.00 

şi 16.00. 



Referendumul va fi validat dacă la urne se vor prezenta cel puţin 

jumătate plus unu din numărul persoanelor cu drept de vot. 

Până în ziua alegerilor, Biroul Electoral al USV trebuie să 

organizeze cel puţin două dezbateri publice pentru informarea 

universitarilor asupra referendumului. 

Ultimul referendum pe această temă a avut loc în primăvara lui 

2015. Rezultatele au indicat atunci că cei mai mulţi dintre 

electori au optat pentru alegerea rectorului prin vot secret şi 

direct. Astfel, alegerea rectorului, pentru perioada 2016-2020, s-a 

realizat în urma desfăşurării de alegeri generale, acestea fiind 

câştigate de prof. univ. dr. Valentin Popa. La referendumul 

pentru alegerile pentru mandatul 2012-2016, rezultatul a fost 

acelaşi. 

 Alegeri pentru toate structurile de conducere 

Referendumul din vara acestui an precede celelalte alegeri de la 

universitatea suceveană – alegerile pentru mandatele de membru 

în Consiliul facultăţii, în Consiliul pentru studii universitare de 

doctorat, în Senatul USV şi pentru Rector. 

Acestea se vor desfăşura la începutul anului viitor. 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

Spectacolul 

„Regina Maria. 

Regina tuturor 

românilor”, astăzi, 

pe scena 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.10 

 

Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava (USV) aduce la Suceava spectacolul „Regina 

Maria. Regina tuturor românilor”, astăzi, de la ora 19.00. 

Piesa de teatru este o dramatizare a jurnalelor de război din 1916, 



 Universităţii 

 

 

1917 şi 1918 ale Reginei Maria. 

Dramatizare şi adaptare scenică: Edith Negulici şi Liana 

Ceterchi, un spectacol cu şi de Liana Ceterchi, costume: Alina 

Gurguţă, muzică: Elena Albu, video/sunet: Leo Bacica, Ana 

Turos şi Gabriela Alexandru. 

Spectacolul va fi găzduit de Auditorium ”Joseph Schmidt”, iar 

preţul unui bilet este de 20 de lei şi 10 lei pentru elevi, studenţi şi 

pensionari. 

Liana Ceterchi a declarat: „Sunt jurnalele unei regine mame, 

mamă a unei Românii pe cale de a se naşte ca o mare ţară şi o 

mare naţiune, chinurile facerii trec printr-un război, prin foamete, 

epidemii, lipsuri de tot felul, dar pe cât de grele sunt încercările 

pe atât de măreţe sunt spiritele care se înalţă pentru a depăşi fără 

compromisuri greutăţile şi umilinţele... Parcursul anilor de război 

1916-1918 este dens în întâmplări, în lupte interne şi externe, în 

momente de maximă disperare şi suferinţă, în momente de 

eroism glorios, în momente de trădare şi dezamăgire, în 

momente de agonie... în momente critice când ţara <devenită din 

ce în ce mai mică, din ce în ce mai săracă şi mai disperată> este 

pe punctul de a NU MAI FI... Doar curajul, voinţa şi IUBIREA 

unor oameni ca Regina Maria au salvat-o de la dispariţie...” 
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În ultima etapă din turul play-out-ului Ligii Naţionale de 

handbal, echipa Clubului Sportiv Universitar din Suceava a cedat 

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



buzoian 2012. Antrenorul sucevenilor, Adrian Chiruț, a acuzat arbitrajul 

„E jale ce se întâmplă. Sunt antrenor tânăr şi n-am să reuşesc să 

fac niciodată nimic, cu toate că îmi doresc. Voi face o sesizare la 

federaţie şi voi cere o comisie video pentru acest meci de la 

Buzău. Este incredibil ce se întâmplă!”, au fost primele declaraţii 

făcute de Adrian Chiruţ. 

„Jucătorii mi-au tot spus în această săptămână, că au prieteni în 

Liga Naţională cu care au vorbit, sunt zvonuri că suntem echipa 

care trebuie băgată acolo jos de Buzău şi Bacău. Noi am fi cei 

care ar trebui să retrogradăm. Mă aşteptam la un arbitraj 

defavorabil, dar nici chiar la nivelul acesta. Pe lângă faptul că 

Buzău a făcut un antihandbal, dacă punem pe cântar, atacurile lor 

se făceau mult peste limita pasivului, iar de partea cealaltă nici 

nu aveam voie să stăm 30 de secunde. Sunt diferenţe şi la 

eliminări, aruncări de la 7 metri, forţări. Noi am avut un meci 

întreg doar un 7 metri. Repriza a doua a fost incredibilă, arbitrii 

au dus meciul acolo unde trebuia. La un moment dat şi echipa a 

cedat, puteam să luptăm două zile, nu aveam nicio şansă să 

câştigăm”, a continuat antrenorul echipei CSU Suceava. 

Sinceri să fim, dacă se adună memoriile făcute contra cuplului de 

antrenori Harabagiu – Stănescu de suceveni, se poate face un 

compendiu destul de gros. Incredibil este faptul că și FRH 

continuă să trimită acești arbitri la meciurile sucevenilor deși 

relația este una mai nașpa decât ce dintre cîine și pisică. Rămâne 

de văzut până unde se vor face jocurile în acest sezon 

competițional. 
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Adrian Chiruț a acuzat în termeni duri arbitrajul după înfrangerea 

suferită de CSU Suceava, duminică seară, scor 20-28, pe terenul 

celor de la HC Buzău. Tehnicianul susține ca brigada Robert 

Harabagiu – Silviu Stănescu a înclinat balanța în favoarea 

gazdelor și a vorbit despre un complot astfel încât echipa 

suceveană să fie retrogradataă la finalul sezonului. „E jale ce se 

întâmplă. Sunt antrenor tânâr și n-am sa reușesc să fac niciodată 

nimic, cu toate ca îmi doresc. Mâine voi face o sesizare la 

federație si voi cere o comisie video pentru acest meci de la 

Buzău. Este incredibil ce se întâmplă!”, a declarat Adrian Chiruț 

pentru Prosport. 

 

_______ 
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„Spartachiada 

profesorilor” face 

7 ani 

Crai Nou Pg.6 Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava (ASIS) pregăteşte 

pentru al şaselea an consecutiv competiţia sportivă „Spartachiada 

profesorilor”, eveniment dedicat angajaţilor din învăţământul 

preuniversitar. 

 

Parteneri ai evenimentului sunt: Inspectoratul Şcolar Suceava, 

Consiliul Judeţean Suceava, Primăria Fălticeni, Universitatea 

„Ştefan cel Mare”, Direcţia pentru Sport, Asociaţia Judeţeană de 

Fotbal, Poliţia municipiului Suceava şi Tipografia Celestin și 

Ambu-Life Suceava. 
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În perioada 9-10 mai 2019, la Universitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava va avea loc cea de a VI-a ediţie a Salonului 

Internaţional de Carte Alma Mater Librorum, încadrat Anului 

Cărţii în România şi proiectului naţional „România citeşte”. 

Motto-ul Salonului este: „Citeşte! Numai citind mereu, creierul 

tău va deveni un laborator nesfârşit de idei şi imagini ….” – 

Mihai Eminescu. 

27 de Edituri şi Case editoriale de prestigiu, autori din Germania, 

România, Senegal, Serbia şi Ucraina şi-au anunţat participarea. 

Anul acesta, Salonul de Carte organizat de Biblioteca 

Universităţii sucevene înregistrează un record la nivelul 

www.ziar.com 

06.05.19 

 

www.svnews.ro 

06.05.19 

 

www.ziaruldepenet.ro 

06.05.19 

 

www.centruldepresa.ro 

06.05.19 



 interesului şi prestigiului de care se bucură. 

Câteva momente culturale de excepţie, precum Spectacolul 

închinat Zilei Europei (9 mai, ora 10:00-12:00, Auditorium–ul 

„Joseph Schmidt”), organizat de Şcoala „Mihai Halunga” din 

Hânţeşti, cu participarea elevilor de la Şcolile din Adâncata, 

Calafindeşti, Şerbăuţi, Zvoriştea, Voloca-Hliboca, regiunea 

Cernăuţi, şi a Şcolilor „Miron Costin”, „Jean Bart” şi nr. 4, din 

Suceava, momentul muzical prezentat de Grupul vocal-

instrumental „Noiţele” de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Bogdăneşti 

(9 mai, ora 14:30, Holul central, Corp A) şi vernisajul expoziţiei 

„Grădina Îngerului”, prezentată de Camelia Rusu Sadovei (10 

mai, ora 9:00, Holul central, Corp A), vor completa seria de 

lansări de carte şi reviste, publicaţii, dezbateri, mese rotunde. 

În cadrul Salonului de la USV se vor înmâna diplomele de 

participare tradiţionale, dar şi alte diplome: Invitatul de onoare, 

Cel mai prolific autor, Cel mai fidel cititor al Bibliotecii USV, 

Cartea Salonului (carte românească şi carte străină), Cea mai 

vândută carte a Salonului, Cea mai importantă dontaţie. 

Invitatul de Onoare al ediţiei a VI-a a Salonului Internaţional de 

Carte Alma Mater Librorumeste Editura Junimea, care 

aniverseaza 50 de ani de existenţă. 

Dedicat atât publicului universitar, cât şi întregii comunităţi 

sucevene, Salonul de carte al USV îşi deschide larg porţile joi, 9 

mai, ora 9:30, în Holul Central din Corpul A. 
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________ Previziunile 

săptămânii 6 – 12 

mai 2019 

www.rador.ro 

06.05.19 

________ Suceava: Deschiderea salonului internaţional de carte „Alma 

Mater Librorum”, ediţia a VI-a – ora 9:30, la Universitatea 

„Ştefan cel Mare. 
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În perioada 3-5 mai 2019, Facultatea de Inginerie Managerială și 

Tehnologică din Oradea a organizat Concursul 

internațional Robotics Championship. 

La această competiție, USV a fost reprezentată de 3 echipe de 

studenți ai Facultății de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, coordonate de șef lucrări dr.ing. Remus Prodan 

și șef lucrări dr.ing. Adrian Petrariu, care au obtținut o serie de 

premii la probele Line Follower Classic, Turbo, Drag Race, 

Enhanced, Turbo Special, Mini Sumo, Micro Mouse, Freestyle, 

după cum urmează: 

 

1. Echipa InelX, formată din studenții Maciuc Alexandru-Ilie, 

Gherasim David, Burlă David, Copilu Denis, Duduman 

Alexandru, Pamparău Cristian, Onica Ștefan-Adrian, Cosovan 

Sorin, Vișan Andrei: 

* Locul I la Line Follower Enhanced 

* Locul II la Line Follower Turbo 

* Locul I la Line Follower Turbo Special 

* Locul III și locul IV la Freestyle 

* Locul II și locul IV  la Micro Mouse. 

 

2. Echipa TechM (studenții: Macsim Beniamin, Miron Cristi, 

Murariu Cristian): 

* Locul III la proba Micro Mouse. 

 

3. Echipa Electro Racers (studenții: Bilius Alexandru, Liviu 



Popovici, Mandici Cristi-Catalin, Sandru Pentru-Ionut): 

* Locul I la proba Mini Sumo 

* Locul II la proba Mini Sumo. 

Activitatea de robotică competițională a studenților din USV a 

cunoscut un salt calitativ important, ca urmare a implicării 

domnului profesor dr.ing. Adrian GRAUR în punerea la 

dispozitie a spațiului și a echipamentelor necesare pentru 

desfășurarea activității de pregătire a concursurilor  și a activității 

curente din cadrul Clubului de Robotică al USV. 

Felicităm echipele câștigătoare și profesorii coordonatori, 

transmit reprezentanţii USV. 

Pagina web de prezentare a competiției se află la 

adresa https://rc.univoradea.ro/ro/ 

 

_________ Recital muzical la 

Biroul Francez din 

Suceava 

www.svnews.ro 

06.05.19 

_________ Potrivit unui comunicat remis de Universitatea „Ştefan cel 

Mare”, sub genericul „La musique au temps passé-Muzica în 

timp trece”, profesorii Iulia Buraciuc, Angelica Banea, Ciprian 

Constandache şi Daniel Dragomirescu vor susţine un recital 

muzical. 

_________ Asociatiile 

tinerilor din 

Suceava sunt 

 

www.newsbucovina.ro 

06.05.19 

 

_________  
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06.05.19 

 

 

_________ Bucovina de Sud. 

Ghid de 

arhitectură pentru 

încadrarea în 

specificul local din 

mediul rural 

www.spatiulconstruit.ro 

07.05.19 

_________ Cu o suprafață de 7134 kilometri pătrați, ocupând cea mai mare 

parte a județului Suceava, Bucovina de Sud este una dintre 

zonele cu identitate culturală puternic conturată, recunoscută și 

apreciată pentru specificul său local. Dincolo de bogăția sa 

naturală, istorică și culturală, Bucovina de Sud păstrează o 

arhitectură rurală tradițională singulară, multe sate bucovinene 

fiind, de fapt, adevărate muzee locuite. În acest context, Ghidul 

de Arhitectură dedicat Bucovinei de Sud, elaborat de Grupul de 

Lucru RURAL din cadrul Ordinului Arhitecților din România, 

constituie un instrument de lucru imperativ pentru toți cei care 

vor să construiască în mediul rural, păstrând nealterat spiritul 

așezărilor și conservând tradițiile și peisajul cultural al locului. 

Ghidul se aplică în toate satele de pe teritorul administrativ al 

următoarelor localități: 

- Zona etnografică Câmpulung Moldovenesc: orașul Câmpulung 



Moldovenesc (satele aparținătoare); comunele Breaza, Cârlibaba, 

Ciocănești, Frumoasa, Fundu Moldovei, Iacobeni, Izvoarele 

Sucevei, Moldova Sulița, Moldovița, Pojorâta, Sadova, Valma și 

Vatra Moldoviței. 

- Zona etnografică Dorna: orașele Broșteni și Vatra Dornei 

(satele aparținătoare); comunele Coșna, Crucea, Dorna Arini, 

Dorna Candrenilor, Panaci, Poiana Stampei și Şaru Dornei. 

- Zona Etnografică Humor: orașele Cajvana, Frasin și Gura 

Humorului  (satele aparținătoare); comunele:  Bălăceana, 

Berchișești, Botoșana,  Cacica, Capu Câmpului, Ciprian 

Porumbescu, Comănești, Drăgoiești, Ilișești, Mănăstirea 

Humorului, Ostra, Păltinoasa, Pârteștii de Jos, Poieni Solca, 

Stulpicani, Todirești și Valea Moldovei. 

- Zona etnografică Rădăuți: orașele Milișăuți, Rădăuți, Solca și 

Vicovu de Sus (satele aparținătoare); comunele: Arbore, Bilca, 

Brodina, Burla, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Gălănești, 

Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Iaslovăț, Marginea, Putna, 

Satu Mare, Straja, Sucevița, Ulma, Vicovu de Jos, Voitinel și 

Volovăț. 

- Zona etnografică Siret: orașul Siret (satele aparținătoare); 

comunele: Bălcăuți, Calafindești, Dornești, Dărmănești, 

Grămești, Grănicești, Mușenița, Şerbăuți, Zamostea și Zvoriștea. 

- Zona etnografică Suceava: orașele Salcea și Suceava (satele 

aparținătoare); comunele: Adâncata, Bosanci, Dumbrăveni, 

Fântânele, Hânțești, Ipotești, Mitocu Dragomirnei, Moara, 

Siminicea, Stroiești, Şcheia, Pătrăuți, Udești și Verești. 



Colectiv de elaborare: 

Coordonator: arh. Doru-Florin Deacu 

Consultant științific: Violeta Enea, șef al Serviciului de 

Etnografie din cadrul Muzeului Bucovinei, Suceava 

Echipă: arh. Doru-Florin Deacu, arh. Corina Monica Roncea, 

conf. univ. dr. Carmen-Emilia Chașovschi (Universitatea Ștefan 

cel Mare Suceava), stud. Alina-Maria Deacu, Grupul Rural OAR 

 

Tehnoredactare și corectură text: stud. Alina-Maria Deacu 

 

 


