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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 întâlnit marţi, 7 mai, la Universitatea ”Ştefan 

cel Mare” din Suceava (USV), cu peste 200 de studenţi suceveni. 

Aceştia au aflat informaţii despre modalitatea de înscriere în 

cadrul programului, despre activitatea pe care o vor desfăşura la 

sediile instituţiilor administraţiei publice centrale, precum şi 

aptitudinile pe care le pot dobândi în urma efectuării acestui stagiu 

de pregătire oferit de Secretariatul General al Guvernului. 

La eveniment au participat reprezentanţi ai mediului academic din 

cadrul USV, precum prorectorul prof. univ. dr. Ştefan Purici, 

decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative - conf. univ. 

dr. Camelia Ignătescu şi decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice 

şi Administraţie Publică - prof. univ. dr. ec. Carmen Eugenia 

Năstase. 

Studenţii şi absolvenţii suceveni au aflat direct de la organizatorii 

programului detalii privitoare la modul de înscriere, în limita celor 

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

selecţie, precum şi calendarul de organizare şi desfăşurare. 



Înscrierile se pot face până cel târziu pe 19 mai, online pe site-ul 

www.internship.gov.ro. 

Studenţii care au participat la această întâlnire au adresat întrebări 

reprezentanţilor Guvernului cu privire la activităţile organizate în 

cadrul stagiului de internship, indemnizaţia primită pe parcursul 

celor 45 de zile de desfăşurare a Programului, despre condiţiile de 

acordare a certificatului de internship, dar şi despre întâlnirile cu 

înalţi oficiali ai Guvernului României, ce vor fi organizate în 

perioada 15 iulie – 13 septembrie. 

„M-a bucurat enorm entuziasmul şi dorinţa studenţilor suceveni 

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

Internship al Guvernului României, deoarece este un bun prilej ca 

aceştia să cunoască, încă din perioada de studii, modul de lucru şi 

de organizare al administraţiei publice centrale, ca mai apoi, 

indiferent de opţiunea profesională aleasă, să poată pune în 

practică cunoştinţele obţinute”, a apreciat coordonatorul 

Programului Oficial de Internship al Guvernului României, 

secretarul de stat Oana-Elena Pintilei. 

Promovarea Programului Oficial de Internship al Guvernului 

României va continua în perioada următoare în centre universitare 

precum Cluj-Napoca şi Timişoara cu scopul de a-i îndemna şi pe 

tinerii de aici să aplice în vederea efectuării acestui stagiu de 

pregătire. 
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În prima etapă a returului play-out-ului Ligii Naționale de 

handbal, echipa Universității Suceava a pierdut la scor, în 
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deplasarea de la CSM Bacău, 20 – 31. Într-un meci foarte 

important pentru puncte, prima parte a meciului a fost una destul 

de echilibrată, cu o echipă gazdă ce a fost mai exactă în atac și a 

avut un plus de motivație dat de spectatorii dintr-o sală 

polivalentă, pe care județul Suceava n-a avut-o niciodată. În partea 

a doua, după șapte minute de echilibru, sucevenii n-au mai găsit 

calea spre gol, s-au precipitat în atac, au aruncat la poartă mult 

prea devreme, au greșit pase, au făcut forțări și pași, și le-au 

permis gazdelor să marcheze de opt ori în 13 minute, față de doar 

două goluri ale Universității. În ultimele șase minute, gazdele au 

defilat în teren și au încheiat meciul la o diferență de 11 goluri, 

una din cele mai severe înfrângeri din acest sezon al sucevenilor. 

În meciul de la Bacău, pentru Universitatea Suceava și marcat 

sportivii: Bogdan Baican (5 goluri), Florin Ciubotariu și Andrei 

Olariu, câte trei goluri fiecare, Gabriel Burlacu și Cătălin Costea, 

câte două goluri fiecare, Djorde Golubovic, Dorin Dragnea, 

Cristian Adomnicăi, Alexandru Ionescu și Radisav Lakovic, câte 

un gol fiecare. În etapa viitoare, CSU Suceava va evolua sâmbătă, 

11 mai, de la ora 18.00, pe teren propriu, în compania echipei CS 

Minaur Baia Mare. 
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Salonul Internaţional de carte „Alma Mater Librorum”, de la 

Universitatea Suceava (9-10 mai) 

În perioada 9-10 mai, 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, de la ora 9:30, 

în Holul Central din Corpul A. 27 de edituri şi case editoriale de 

prestigiu, autori din Germania, România, Senegal, Serbia şi 

Ucraina şi-au anunţat participarea. Programul complet 

la  http://www.biblioteca.usv.ro/documente/2018/Program%20Sa

lon%202019.pdf. 
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Ada Milea şi Bobo Burlăcianu revin pe scena Auditoriumului 

„Joseph Schmidt” joi, 16 mai, de la ora 19.00, cu spectacolul 

„Concert în 2”. 

Organizatorii promit o seară muzicală plină de haz, rime şi ritmuri, 

versuri vesele şi ironice. Nici muzică şi nici teatru sau poate câte 

puţin din fiecare, cu un umor aparte şi greu de egalat. 

Accesul studenţilor se face în mod gratuit pe baza de invitaţie 

eliberată de la sediul Casei de Cultură a Sindicatelor, strada 

Zorilor nr. 6 . Bilete şi informaţii pe www.ccs-sv.rosau 0752 092 

606. 

Evenimentul este organizat în cadrul festivalului „Zile şi nopţi 

studenţeşti”, un proiect marca ASUS – Asociaţia Studenţilor de la 

Universitatea din Suceava. 
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Cea de a IX-a ediţie a Festivalului „Zile şi nopţi studenţeşti” 

(ZNSt) debutează luni, 13 mai 2019, cu un concert susținut de 

Ioana Ignat, iar în deschidere va evolua și trupa Artis Band. 
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Evenimentul va avea loc pe Esplanda Universității Ștefan Cel 

Mare din Suceava de la ora 20:00. 

Potrivit organizatorilor, mai mult de 100 de evenimente se vor 

desfăşura pe parcursul celor 3 săptămâni, sub egida Festivalului 

ZNSt USV 2019, incluzând concursuri studenţeşti individuale şi 

pe echipe, evenimente educaţionale extra-curriculare, spectacole 

de muzică, teatru şi film, jocuri şi activităţi sportive, conferinţe şi 

ateliere de lucru, acţiuni civice şi seri sociale. 

Intrarea la aceste evenimente este liberă, în limita locurilor 

disponibile, iar participarea la competiții este strict adresată 

studenților din Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. 

Festivalul „Zile şi nopţi studenţeşti” este un proiect coordonat de 

Asociaţia Studenţilor din Universitatea Suceava (ASUS), 

împreună cu Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava şi Casa 

de Cultură a Studenţilor Suceava, cu implicarea activă a celorlalte 

organizații studențești din Universitate.  

ZNSt USV 2019 are scopul de a atrage şi implica studenţii în 

activităţi extracurriculare de natură educaţională, culturală, 

sportivă, socială şi civică, precum şi de a dezvolta voluntariatul și 

de asemenea pentru a oferi studenților șansa de a se promova prin 

aceste evenimente. 

Pentru a consulta programul și a fi la curent cu evenimentele 

organizate, puteți accesa pagina de facebook oficială 

https://www.facebook.com/znst.asussv.ro/ sau site-ul 

www.usv.ro 

https://www.facebook.com/znst.asussv.ro/
http://www.usv.ro/
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Zeci de edituri şi case editoriale de prestigiu participă  la cea de a 

VI-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte “Alma Mater 

Librorum”, deschis, joi, la USV. 

Coordonatoarea Bibliotecii USV, prof. univ. dr. Sanda-Maria 

Ardeleanu a deschis cea de-a VI-a ediție a Salonului Internațional 

de Carte ”Alma Mater Librorum”. 

Ea  a spus că este singurul salon de carte organizat de universitate 

și care se desfășoară în incinta universității. 

 ”Salonul nostru de carte este o sărbătoare, este un festival al 

spiritului, al școlii. Sigur că veți vedea aici carte academică, carte 

științifică dar și literatură”, a spus Sanda Maria Ardeleanu. 

De asemenea, la această manifestare a participat și coordonatorul 

ediției a VI-a  a Salonului Internațional de Carte, prorectorul USV 

prof. univ. dr. critic literar Mircea A. Diaconu care a menționat că 

salonul de carte este un moment festiv.  

La rândul său, directorul Editurii USV, Victor Andrei Cărcăle a 

apreciat că acest salon nu este doar un salon de carte ci este 

un  eveniment  la care participă persoane interesate din diverse 

domenii. ”Avem aici cărți care ne vor invita să medităm, ne vor 



invita să înțelegem mai bine ce se întâmplă în mințile luminate din 

această planetă”, a spus Cărcăle. 

În cadrul evenimentului au fost organizate şi câteva momente 

culturale de excepţie, printre acestea numărându-se spectacolul 

închinat Zilei Europei, care a avut loc 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 aceeași  zi, de la ora 14:00, în Holul central din 

Corpul A al USV, membrii Grupului vocal-instrumental 

“Noiţele”, de la Şcoala Gimnazială nr.1 Bogdăneşti, susțin  un 

moment muzical.  

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

27 de edituri şi case editoriale de prestigiu participă la cea de a VI-

a ediţie a Salonului Internaţional de Carte “Alma Mater Librorum” 

organizat de USV în perioada 9-10 mai. (Cristina Adelina 

Ciobanu). 
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Viva Cafe 

 

La Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava va avea loc, în 

perioada 9-10 mai, cea de a VI-a ediţie a Salonului Internaţional 

de Carte „Alma Mater Librorum”. 

27 de edituri şi case editoriale de prestigiu, autori din Germania, 

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

Coordonatoarea Bibliotecii USV, prof.univ.dr. Sanda-Maria 

Ardeleanu, a venit cu ultimele informații, la Viva CAFE. 

„Spuneam că este vorba despre unul din evenimentele lunii mai, 

sunt foarte multe evenimente în această lună cu deschidere 

națională și internaţională, evenimente care aduc oaspeți de pe 

cele 5 continente. Salonul Internațional de Carte este un salon 

special, pentru că este singurul salon de carte organizat de o 

universitate în România. Vreau să îi invit pe ascultătorii noștri pe 

parcursul zilelor de mâine și poimâine la USV, în corpul A, corpul 

istoric al universității, pentru a participa la numeroasele 

evenimente care vor avea loc la Salonul Internațional de Carte ” a 

spus prof.univ.dr. Sanda Maria Ardeleanu. 

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.  

Ascultați interviul integral cu prof.uni.dr. Sanda-Maria 

Ardeleanu, mai jos: https://vivafm.ro/2019/05/08/salonul-

international-de-carte-alma-mater-librorum-la-usv-pe-9-si-10-

mai/ 
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După participarea prefectului de Suceava, Mirela Adomnicăi, la 

prima ediție a dezbaterilor academice inițiate de USV, purtătorul 

de cuvânt al IPJ Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu va participa 

la „Universitatea Stefan cel Mare ” Suceava la o nouă dezbatere 

despre comunicare. 

Potrivit organizatorilor, 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. 

https://vivafm.ro/2019/05/08/salonul-international-de-carte-alma-mater-librorum-la-usv-pe-9-si-10-mai/
https://vivafm.ro/2019/05/08/salonul-international-de-carte-alma-mater-librorum-la-usv-pe-9-si-10-mai/
https://vivafm.ro/2019/05/08/salonul-international-de-carte-alma-mater-librorum-la-usv-pe-9-si-10-mai/


Evenimentul va avea loc în data de 15 mai 2019 și va avea drept 

public țintă studentii de la Facultatea de Litere si Știintele 

Comunicării. 

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

colaborare cu Centrul de Reușită Universitară din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a inițiat o serie de 

dezbateri academice dedicate studenților de la specializarea 

Comunicare şi Relaţii Publice. 

Aceste întâlniri au ca obiectiv implicarea studenților în cadrul unui 

spațiu organizat, care să contribuie atât la aprofundarea noțiunilor 

și principiilor acumulate pe parcursul programului academic de 

studii, cât și la o cunoaștere practică a problematicilor actuale din 

sfera publică și socială. 

La prima dezbatere a participat prefectul de Suceava, Mirela 

Adomnicăi, care a prezentat modul de comunicare al Instituției 

Prefectului și a răspuns întrebărilor studenților și profesorilor 

privind tehnicile de comunicare. 
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Local Marius Prelipceanu, fost jurnalist în echipa Monitorul de 

Botoşani, acum profesor la Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava, va primi titlul de „Profesor Bologna”. 

 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România 

(ANOSR), federația care reprezintă drepturile și interesele tuturor 

studenților din România, organizează în acest an  cea de a XII-a 

ediție a Galei „Profesorului Bologna”. Obiectivul proiectului este 

să promoveze adevăratele valori în educație, cadrele didactice 

universitare apreciate de studenții lor. 

„An de an, ne propunem să descoperim ceea ce noi numim 

<Profesori Bologna>, exemplele de bună practică din comunitatea 

academică, oameni pasionați de educație și buni specialiști în 

domeniul lor, <Profi Tari> ce luminează minți și formează 

caractere, și să le arătăm recunoștința noastră pentru ceea ce fac. 

Distincția <Profesor Bologna> este singura recunoaștere oferită 

exclusiv de către studenți pentru cadrele didactice care îi inspiră”, 

susţin iniţiatorii galei. 



Aceştia l-au înştiinţat pe Marius Prelipceanu că a fost nominalizat 

de către studenți pentru titlul „Profesor Bologna” și, în urma 

observării activității sale de către studenții evaluatori, Asociaţia 

Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România a decis să-i 

acorde distincţia, în numele studenţilor care-l consideră un „Prof 

Tare” și doresc să-i mulțumească pentru ceea ce reprezintă pentru 

ei. 

Marius Prelipceanu va primi distincţia în cadrul galei care va avea 

loc în perioada 23 – 26 mai, la Iași. Acest eveniment se desfășoară 

cu sprijinul Ligii Studenților Economiști Iași (LSE) și al 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași. 

Marius Prelipceanu a primit cu bucurie vestea şi s-a gândit la 

echipa redacţională din care a făcut parte. „Dragii mei, întrucât ați 

fost primii care nu mi-ați retezat aripile, ați fost primii care ați avut 

încrederea și curajul de a pune numele meu lângă al vostru, dați-

mi voie să împărtășesc cu voi această bucurie. Această 

recunoștință înseamnă mult pentru mine în contextul zilelor 

tulburi pe care le trăim cu toții, în mai toate domeniile. 

Vă mulțumesc pentru că în 1995 mi-ați dat încredere și vă 

mulțumesc, aici în primul rând domnului Lazăr (directorul 

Grupului Media Monitorul – Radio Fix – n.r.) că m-ați ”fugărit” 

să fac școală, să fac facultate”, este mesajul transmis de Marius 

Prelipceanu. 

_______ Tinerii din 

Suceava, în 

pericol de a pierde 

www.crainou.ro 
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Actualitate Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Suceava, membră a Consiliului 

Tineretului din România, singura structură din România afiliată la 

Forumul European pentru Tineret (European Youth Forum) şi la 

Organizaţia Mondială pentru Tineret (World Assembly of Youth), 

alături de Consiliul Judeţean al Elevilor Suceava şi Asociaţia 



singurul spaţiu din 

judeţ destinat lor ! 

Studenţilor din Universitatea Suceava, atrage atenţia că ministrul 

Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, în cadrul vizitei pe 

care a efectuat-o săptămâna trecută în judeţul nostru, a semnalat 

intenţia de a muta Casa Corpului Didactic (CCD) în spaţiile care 

găzduiesc Centrul de Tineret „Bucovina”. 

O astfel de măsură presupune că singurul spaţiu dedicat tinerilor 

din tot judeţul este în pericol „din cauza unei iniţiative care nu ţine 

cont de necesităţile tinerilor din Suceava”, se arată într-un 

comunicat al asociaţiilor tinerilor suceveni. 

„Reamintim faptul că, în judeţul nostru, tinerii nu dispun de nicio 

altă infrastructură, în timp ce Ministerul Educaţiei Naţionale are, 

prin Inspectoratul Şcolar Judeţean, mai multe spaţii la dispoziţie. 

Este şocant pentru noi să vedem cu câtă lejeritate este tratat acest 

subiect, în contextul în care s-au alocat sume semnificative pentru 

noul spaţiu CCD, construit însă fără a ţine cont de anumite aspecte 

elementare, cum ar fi distanţa faţă de oraş sau faptul că acea 

locaţie nu este conectată la utilităţi. Suntem consternaţi de faptul 

că autorităţile recunosc falimentul acestei iniţiative, dar nu există 

un plan pentru a finaliza mutarea Casei Corpului Didactic, în afară 

de cel care prejudiciază tinerii din judeţ” se arată în comunicat. 

Totodată, se precizează că în calitate de reprezentanţi ai elevilor, 

studenţilor şi tinerilor din judeţ, doresc să evidenţieze că în ultimii 

ani Ministerul Tineretului şi Sportului a efectuat cu succes lucrări 

ample de investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea acestui 

centru de tineret judeţean, cu locuri de cazare aflate în stadiu final 

de amenajare şi care urma a fi folosite de tineri începând din acest 

an. 



Ei adaugă că există astfel posibilitatea de a oferi tinerilor o şansă 

de a contribui la dezvoltarea judeţului prin organizarea de acţiuni 

adresate nevoilor lor, cu posibilitatea participării acestora din 

întreg judeţul. Semnatarii consideră că aceste spaţii ar facilita 

schimburi de tineri, putând găzdui evenimente şi întâlniri ale 

tinerilor, indiferent că acestea fac parte din structuri organizate ale 

elevilor şi studenţilor sau nu şi că acest centru reprezintă punctul 

de plecare spre mobilizarea şi sprijinirea tinerilor în procesul de 

dezvoltare locală. 

„Suntem sideraţi că la nivelul judeţului Suceava există astfel de 

iniţiative în contextul în care, în ultimul deceniu, populaţia şcolară 

a scăzut cu peste 16.000 de elevi. Refuzăm să credem că evacuarea 

Centrului de Tineret «Bucovina» în detrimentul Casei Corpului 

Didactic poate fi considerată o prioritate pentru reprezentanţii ISJ 

Suceava. Situaţia la nivel naţional este extrem de gravă, întrucât 

în perioada 2013 – 2018 numărul tinerilor din România (în sensul 

Legii tinerilor nr. 350/2006, între 14 şi 35 de ani) a scăzut cu 

630.593, de la 5.705.341, la 5.074.748, fiind vorba de o scădere 

procentuală de 11,05%. Dacă există o perspectivă reală pentru o 

viaţă satisfăcătoare (chiar dacă nu este una perfectă), atunci cresc 

şi şansele ca un tânăr să se decidă să stea acasă; sau chiar dacă va 

pleca într-un alt oraş să studieze la facultate, apoi să se decidă să 

revină. Chiar şi în contextul scăderii semnificative a populaţiei 

şcolare, Suceava este în prezent cel mai tânăr judeţ, cu o pondere 

de 45,3% a tinerilor din totalul populaţiei! Potenţialul acestora 

este enorm, însă, prin astfel de măsuri, acesta este risipit” se mai 

arată în comunicat. 

Mobilizarea tinerilor suceveni din ultimul an realizată de Fundaţia 

Judeţeană pentru Tineret Suceava şi asumarea finalizării 



investiţiilor în Centrul de Tineret „Bucovina” în acest an de 

Ministrul Tineretului şi Sportului oferă un mare potenţial de 

redresare a situaţiei, iar informaţiile acumulate în urma 

consultărilor dintre tineri au arătat că motivaţia unui tânăr de a sta 

în Suceava nu este una strict economică, ci ţine de atmosfera 

oraşului – ce facilităţi oferă oraşul şi de partea de apartenenţă – să 

simtă că face parte din comunitatea locală, prin a i se oferi şansa 

să se implice activ în cadrul acesteia, explică semnatarii. 

„Astfel, dorim să evidenţiem că reprezentanţii elevilor, studenţilor 

şi tinerilor din judeţ vor continua să întreprindă demersuri pentru 

ca tinerii să nu fie daţi afară din singurul loc destinat lor din întreg 

judeţul, ceea ce permite Ministerului Tineretului şi Sportului să 

finalizeze investiţia în Centrul de Tineret «Bucovina» cu locuri de 

cazare pentru tinerii din judeţ doritori şi astfel capabili să se 

implice activ pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor din 

Suceava!” se arată în finalul comunicatului. (N.B.) 

Cristiana 

Sabău 

Ce universități vor 

fi prezente la 

Târgul Facultăților 

de la Bistrița 

www.timponline.ro 

09.05.19 

Recomandări Universități din Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Suceava, Iași și Alba 

Iulia vor avea reprezentanți la Târgul Facultăților de la Bistrița 

care va avea loc vineri, începând cu ora 10.00, la Complexul 

Muzeal. 

Iată lista acestora dată publicității de Inspectoratul Școlar 

Județean: 

    Universitatea ”Dimitrie Cantemir”- Facultatea de Drept, Cluj-

Napoca 

    Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-

Napoca 



    UBB Cluj-Napoca – Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică 

    Universitatea de Arte, Târgu Mureș 

    UBB – Facultatea de Fizică 

    UBB – Extensia Universitară Bistrița – Facultatea de Științe 

Politice, Administrative și ale Comunicării  

    UBB – Extensia Universitară Bistrița – Facultatea de Educație 

Fizică și Sport 

    UBB – Extensia Universitară Bistrița –Facultatea de Geografie 

    UBB- Extensia Universitară Bistrița – Facultatea de Business 

    UBB – Facultatea de Științe și Ingineria Mediului 

    UBB – Facultatea de Studii Europene 

    UBB – Facultatea de Litere 

    Universitatea”Ștefan cel Mare” Suceava 

    Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, Cluj-

Napoca 

    Universitatea ”1 Decembrie 1918”, Alba Iulia  

    Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 

    Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași 

Ioana 

Bradea 

Târgul Facultăților 

– mâine, la 

Muzeul Județean! 

www.bistriteanul.ro 

09.05.19 

_______ IDEM 



_______ Calendarul zilei – 

9 mai 

www.radioconstanta.ro 

09.05.19 

Actualitate * Suceava: În perioada 9 – 10 mai, la Universitatea Ștefan cel 

Mare, va avea loc salonul internațional de carte intitulat „Alma 

Mater Librorum”, ediția a VI-a. Deschiderea salonului va avea 

loc, începând cu ora 9:30. Programul include lansări de carte, 

conferințe, prezentare de noutăți editoriale, expoziții de artă 

plastică, momente culturale, momente dedicate cărții străine 

 


