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În perioada 9-10 mai 2019, la Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava (USV) va avea loc cea de a VI-a ediţie a Salonului 

Internaţional de Carte „Alma Mater Librorum”. 

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. 

Mottoul 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 interesului şi 

prestigiului de care se bucură. 

Câteva momente culturale de excepţie, precum Spectacolul 

închinat Zilei Europei (9 mai, ora 10:00-12:00, Auditoriumul 

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

Hănţeşti, 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 donaţie. 

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

Carte „Alma Mater Librorum” este Editura Junimea, care 

aniversează 50 de ani de existenţă. 
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Roboții studenților Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV) s-au descurcat excelent la cea de-a IX-a ediție a competiției 

studentești internaționale „Robotics Championship”, desfășurată 

la Universitatea din Oradea, în perioada 3-5 mai 2019. 

La acest consurs, USV a fost reprezentatăde trei 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. 



Echipajele au obținut o serie de premii la probele Line Follower 

Classic, Turbo, Drag Race, Enhanced, Turbo Special, Mini Sumo, 

Micro Mouse, Freestyle. 

Cu cinci distincții s-a întors echipa InelX, formată din studenții 

Alexandru Ilie Maciuc, David Gherasim, David Burlă, Denis 

Copilu, Alexandru Duduman, Cristian Pamparău, Ștefan Adrian 

Onica, Sorin Cosovan, Andrei Vișan. 

Elevii și-au adunat în palmares locul I la Line Follower Enhanced, 

locul I la Line Follower Turbo Special, locul II la Line Follower 

Turbo, locul III și locul IV la Freestyle, locul II și locul IV la 

Micro Mouse. 

De asemenea, echipa TechM, formată din studenții Beniamin 

Macsim, Cristi Miron, Cristian Murariu, au ocupat locul III la 

proba Micro Mouse. 

Premiată a fost și echipa Electro Racers (studenții: Alexandru 

Bilius, Liviu Popovici, Cristi Catalin Mandici, Petru Ionuț Șandru) 

- locul I la proba Mini Sumo și locul II la proba Mini Sumo. 

Potrivit reprezentanților USV, „activitatea de robotică 

competițională a studenților din USV a cunoscut un salt calitativ 

important, ca urmare a implicării prof. dr. ing. Adrian Graur. 

Astfel, echipajul a avut la dispozitie spațiul și echipamentele 

necesare pentru desfășurarea activității de pregătire a 

concursurilor și a activității curente din cadrul Clubului de 

Robotică al USV”. 

Pagina web de prezentare a competiției se află la 

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

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


Inițiativa acestui concurs a pornit și încă este susținută de către 

studenții și profesorii Facultății de Inginerie Managerială și 

Tehnologică, de la Oradea/ catedra de Mecatronică și Robotică. 

Prin organizarea acestui concurs, organizatorii vor să deschidă 

colaborări internaționale între studenți și companii, în vederea 

asigurării dezvoltării noii generații de ingineri, programatori și 

proiectanți. 
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Echipa de handbal a Universităţii Suceava a încheiat turul play-

out-ului din Liga Naţională cu două victorii, un rezultat de 

egalitate şi două înfrângeri, dar rămâne în continuare în lupta 

pentru menţinerea în primul eşalon, una strânsă având în vedere 



Bacău 

 

 

că primele cinci echipe sunt despărţite doar de două puncte. 

Astăzi, de la ora 18.30, echipa pregătită de antrenorii Adrian 

Chiruţ şi Iulian Andrei vor începe returul din play-out cu un meci 

în deplasare, la CSM Bacău. Sucevenii se aşteaptă la o partidă 

foarte dificilă, mai ales c-au pierdut în acest an ambele partide cu 

Bacăul, ultima pe teren propriu, în prima etapă din această fază. 

„Suntem conştienţi că vom avea un meci foarte greu la Bacău, 

chiar mai dificil decât în ultimele întâlniri, mai ales pentru că 

gazdele joacă foarte bine în acest play-out, dovadă fiind şi victoria 

cu Baia Mare. Va fi greu şi pentru faptul că jucătorii noştri sunt 

puţin afectaţi la capitolul moral după meciul de la Buzău, dar sper 

să nu-şi piardă încrederea şi să lupte până la capăt, orice s-ar 

întâmpla. Mergem să luptăm, iar jucătorii trebuie să treacă peste 

durerile resimţite după prima etapă”, a explicat antrenorul 

sucevean Adrian Chiruţ. 

După meciul de la Buzău, universitarii au trimis un memoriu la 

federaţie în care au contestat arbitrajul şi au cerut o analiză video 

a partidei 

Înfrângerea de la Buzău, din ultima etapă, le-a lăsat un gust amar 

sucevenilor, mai ales după arbitrajul ostil prestat de cuplul 

Harabagiu-Stănescu. Oficialii de la CSU Suceava au trimis luni, 

la Federaţia Română de Handbal, un memoriu în care au solicitat 

analiza video a meciului şi a arbitrajului pe care îl consideră unul 

mult prea părtinitor pentru gazde. 

„Considerăm că arbitrii jocului de la Buzău, prin prestaţia lor, au 

influenţat rezultatul final al jocului. Chiar dacă diferenţa finală a 

fost mai mare, noi am luptat până prin minutul 40 şi ceva, dar la 

un moment dat am cedat psihic, deoarece ne-am dat seama că 



putem să jucăm şi două zile şi nu vom avea nici o şansă să 

câştigăm. Înţelegem că arbitrii sunt şi ei oameni şi mai pot să 

greşească, dar nu într-o asemenea manieră şi de atât de multe ori. 

Am fost sancţionaţi imediat cu joc pasiv, iar gazdele duceau 

atacurile dincolo de această limită, am primit doar un 7 metri în 

tot meciul şi am fost arbitraţi cu o altă unitate de măsură la faulturi, 

forţări şi alte aspecte. De aceea ne dorim să decidă comisia de la 

federaţie ce a fost la Buzău şi sper să ajungă înregistrarea şi la noi, 

pentru a analiza mult mai exact”, a explicat Adrian Chiruţ. 

Tehnicianul sucevenilor a mai adăugat că din discuţiile jucătorilor 

săi avute cu alţi handbalişti din ţară a aflat că există diferite alianţe 

ce consideră că Suceava trebuie să retrogradeze direct, alături de 

Cluj. Adi Chiruţ spune că nu i se pare corect ca cineva să hotărască 

acest lucru, şi de aceea îşi doreşte ca acest lucru să se stabilească 

în mod corect, pe teren.  
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Evenimente 

 

Autori din Germania, România, Senegal, Serbia şi Ucraina, dar şi 

27 de edituri şi case editoriale de prestigiu şi-au anunţat 

participarea la cea de a VI-a ediţie a Salonului Internaţional de 

Carte “Alma Mater Librorum” organizat de Biblioteca USV, în 

perioada 9-10 mai 2019. 

Potrivit unui comunicat de presă al USV, evenimentul se 

încadrează în Anul Cărţii în România şi în proiectul naţional 

„România citeşte”, iar motto-ul Salonului este: „Citeşte! Numai 

citind mereu, creierul tău va deveni un laborator nesfârşit de idei 

şi imagini ….” – Mihai Eminescu. 



Biblioteca USV. 

Evenimentul se 

încadrează în Anul 

Cărţii în România 

şi în proiectul 

naţional ” 

România citeşte” 

 

Sursa citată menţionează că la ediţia din acest an a Salonului de 

Carte organizat de Biblioteca Universităţii sucevene se 

înregistrează „un record la nivelul interesului şi prestigiului de 

care se bucură”. 

În cadrul evenimentului sunt organizate şi câteva momente 

culturale de excepţie, printre acestea numărându-se spectacolul 

închinat Zilei Europei, care va avea loc în data de 9 mai, în 

intervalul orar 10:00-12:00, la 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 Gimnaziale „Miron Costin”, „Jean Bart” şi nr. 4,  din 

Suceava. 

Totodată, în aceeaşi zi, de la ora 14,30, în Holul central din Corpul 

A al USV, membrii Grupului vocal-instrumental “Noiţele”, de la 

Şcoala Gimnazială nr.1 Bogdăneşti, vor susţine un moment 

muzical, iar în cursul dimineţii de 10 mai, de la ora 09,00, în 

acelaşi spaţiu, va fi vernisată expoziţia „Grădina Îngerului”, care 

va fi prezentată de artistul plastic sucevean Camelia Rusu 

Sadovei. 

La Salonul Internaţional de Carte “Alma Mater Librorum” vor fi 

organizate dezbateri, mese rotunde, dar şi lansări de carte, de 

reviste şi publicaţii. 

În comunicatul de presă al USV se menţionează că în cadrul 

Salonului Internaţional de Carte se vor înmâna atât diplomele de 

participare tradiţionale, cât şi alte diploma, respectiv „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 donaţie”. 

Sursa citată precizează că invitatul de onoare al ediţiei a VI-a a 

Salonului Internaţional de Carte „Alma Mater Librorum” este 

Editura Junimea, care aniversează 50 de ani de existenţă. 

Festivitatea de deschidere a Salonul Internaţional de Carte al USV 

va avea loc joi, 9 mai, de la ora 9,30, în Holul Central al Corpului 

A. 
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După lansarea întâlnirilor organizate sub titulatura Dezbaterile 

academice în domeniul comunicării și relațiilor publice din 

sistemul public administrativ, sectorul antreprenorial și mass-

media din data de 18 aprilie a.c., în care a fost invitată doamna 

Mirela-Elena ADOMNICĂI, prefectul județului 

Suceava, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (FLSC), 

în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, continuă cu 

un nou eveniment care se înscrie în cadrul Secțiunii Administrație 

publică și comunicare instituțională. 

Evenimentul va avea loc la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, în data de 15 mai 2019, ora 1600, corpul A, etajul II, sala 

206. 

Cu această ocazie, în rândul studenților de la 

specializarea Comunicare şi relaţii publiceva fi prezent 

domnul comisar șef de poliție Ionuț Epureanu, purtătorul de 

cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, cu 

tema Comunicarea publică în managementul situațiilor de criză. 

Informațiile practice ce vor fi prezentate au ca obiectiv 

îmbunătățirea setului de cunoștințe acumulate de studenți în 

cadrul programului academic de studii și vor viza cazuistica 

referitoare la managementul situațiilor de criză, modalitățile de 

prevenire în domeniul infracționalității prin organizarea 



campaniilor la nivel local, precum și decelarea principalelor 

atribuții ale purtătorului de cuvânt din instituțiile de ordine publică 

în conformitate cu rolul pe care acesta îl deține în diseminarea prin 

intermediul mass-media a informațiilor de interes pentru 

comunitate. 
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_________ Echipa de organizare a Programului Oficial de Internship al 

Guvernului României, coordonată de Secretarul de Stat, Oana-

Elena Pintilei, s-a întânit marţi, 7 mai, la Universitatea ”Ștefan cel 

Mare” din Suceava, cu peste 200 de studenți suceveni dornici să 

afle informații despre modalitatea de înscriere în cadrul 

Programului, despre activitatea pe care o vor desfășura la sediile 

instituțiilor administrației publice centrale, precum și aptitudinile 

pe care le pot dobândi în urma efectuării acestui stagiu de pregătire 

oferit de Secretariatul General al Guvernului. 

La lucrările acestei întâlniri interactive au participat reprezentanți 

ai mediului academic din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava precum Prorectorul, Prof. univ. dr. Ștefan Purici, 

Decanul Facultății de Drept și Științe Administrative, Conf. univ. 

dr. Camelia Ignătescu și Decanul Facultății de Științe Economice 

și Administrație Publică, Prof. univ. dr. ec. Carmen-Eugenia 

Năstase. 

Studenții și absolvenții suceveni au aflat direct de la organizatorii 

Programului detalii privitoare la modul de înscriere, în limita celor 

200 de locuri disponibile la ediția din acest an, modalitatea de 

selecție, precum și calendarul de organizare și desfășurare. 
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Înscrierile se pot face până cel târziu pe 19 mai, online pe site-ul 

www.internship.gov.ro. 

Studenții care au participat la această întâlnire au adresat întrebări 

reprezentanților Guvernului cu privire la activitățile organizate în 

cadrul stagiului de internship, indemnizația primită pe parcursul 

celor 45 de zile de desfășurare a Programului, despre condițiile de 

acordare a certificatului de internship, dar și despre întâlnirile cu 

înalți oficiali ai Guvernului României, ce vor fi organizate în 

perioada 15 iulie – 13 septembrie. 

„M-a bucurat enorm entuziasmul și dorința studenților suceveni 

de a se înscrie și a fi parte în cadrul Programului Oficial de 

Internship al Guvernului României, deoarece este un bun prilej ca 

aceștia să cunoască, încă din perioada de studii, modul de lucru și 

de organizare al administrației publice centrale, ca mai apoi, 

indiferent de opțiunea profesională aleasă, să poată pună în 

practică cunoștințele obținute.” a apreciat coordonatorul 

Programului Oficial de Internship al Guvernului României, 

Secretar de Stat, Oana-Elena Pintilei. 

Promovarea Programului Oficial de Internship al Guvernului 

României va continua în perioada următoare în centre universitare 

precum Cluj – Napoca și Timișoara cu scopul de a-i îndemna și pe 

tinerii de aici să aplice în vederea efectuării acestui stagiu de 

pregătire. 

Virginia 

Constantiniu 
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Local Pe 9 mai, Casa de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” va găzdui 

spectacol „10 pentru folclor” în care vor evolua George Sârbu, 

Loredana Ceică, Costinel Leonte, Leonard Zamă, Mihaela Bârsan, 

Constantin Mândrişteanu, Alexandru Brădăţan, Giani Leonte, 

Angelica Flutur, Iulian Florea, alături de Orchestra „Mugurelul” 



Sindicatelor 

Botoşani 

din Dorohoi, dirijată de profesorul Marcel Dupu, Lorena Dupu, 

Iustina Irimia Cenuşă şi Ansamblul de dansuri populare 

„Mărgineanca” de la Casa Sindicatelor Botoşani. 

Protagoniştii spectacolului susţin introducerea folclorului ca 

obiect de studiu opţional în şcolile din judeţul Botoşani. 

Acest proiect este organizat de TV Intermedia, Alianţa 

Sindicatelor din Învăţământ Suceava, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Suceava, Asociaţia „10 pentru folclor”, parteneri fiind 

Prefectura Suceava, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Primăria 

Suceava, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Prefectura 

Botoşani, Inspectoratul Şcolar Botoşani, Clubul Copiilor Dorohoi 

şi Casa de Cultură „Nicolae Iorga” Botoşani. 

Intrarea la spectacol este liberă. 

„Pentru a evita îmbulzeala și alte situații neplăcute, îi rugăm pe 

cei care doresc să participe la eveniment să își rezerve locurile la 

secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Botoșani”, au 

transmis organizatorii. 

_________ „Spartachiada 

Profesorilor” face 

7 ani 

www.monitoruldestiri.ro 
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Administrație 

Locală 

Anul acesta, „Spartachiada Profesorilor” face 7 ani „de voinicie”. 

Mai exact, în perioada 27-29 iunie a.c. Alianţa Sindicatelor din 

Învăţământ Suceava (ASIS) organizează ce-a de-a VII-a ediţie a 

acestei manifestări. Nu este chiar singură în bătălie, pentru că are 

ca parteneri Instituţia Prefectului Suceava, Consiliul Judeţean, 

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Primăria şi Consiliul Local 

Suceava, Primăria şi Consiliul Local Fălticeni, Asociaţia 

Judeţeană „Sportul pentru toţi” Suceava, Asociaţia Judeţeană de 

Fotbal Suceava, Poliţia Municipiului Suceava – Biroul Rutier, 

tipografia „Celestin” şi Ambu-Life Suceava. Ca de obicei, 



manifestarea va începe cu proba de pescuit sportiv, anul acesta 

fiind organizată pe iazul Hagigadar din Moara pe 27 iunie, de la 

ora 5.30. Pe 28 iunie, la ora 9.30, va avea loc festivitatea de 

deschidere la Universitatea „Ştefan cel Mare” (USV), urmând ca 

de la ora 11 să aibă loc „Crosul dascălilor”. Tot în ziua respectivă, 

între orele 15 şi 18, vor fi organizate mai multe întreceri: tenis cu 

piciorul, tenis de masă, darts, nataţie, badminton şi street-ball. În 

ultima zi, adică pe 29 iunie, între orele 8.30 şi 12.30, se vor 

desfăşura alte activităţi sportive precum ciclism, fotbal, handbal 

mixt, tenis, şah, volei şi lupta cu odgonul, pentru ca la ora 13.30 

USV să găzduiască festivitatea de premiere. Preşedintele Uniunii 

Judeţene a Sindicatelor Libere (UJSL), care este şi vicepreşedinte 

ASIS, cel care se ocupă cel mai abitir de organizare, a spus că la 

competiţie sunt invitaţi toţi colegii din ţară, mai ales cei din judeţul 

Suceava, precum şi cei din Republica Moldova, Ucraina şi 

Bulgaria şi că speră o participare mai numeroasă decât anul trecut. 

„Împreună cu dl preşedinte (ASIS – n.n.) Giani Leonte vom face 

o vizită la Chişinău pentru a-i provoca pe sindicaliştii din 

Republica Moldova să vină în număr mult mai mare anul acesta. 

Vom apela din nou la cel care ne-a susţinut cauza anul trecut şi 

căruia îi mulţumim, dl profesor Sergiu Axântii, directorul Liceului 

«Ştefan cel Mare» din Chişinău”. Dumitru Irimia a mai spus că 

speră la o participare cel puţin la fel de valoroasă şi frumoasă a 

românilor din Ucraina, condusă de Elena Nandriş, primarul 

cartierului Mahala din Cernăuţi 

 


