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Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV) a donat Bibliotecii Editurii 

„Alexandru cel Bun” peste 110 titluri de carte 

românească (ale unor autori ca Tudor 

Arghezi, Lucian Blaga, George Bacovia, 

Nichita Stănescu, Liviu Rebreanu, Ioan Luca 

Caragiale, Emil Cioran, Mircea Eliade, Ana 

Blandiana, Panait Istrati, Constantin Negruzzi 

etc.) și câteva numere din revistele „Codrul 

Cosminului”, „Analele USV, Seria Filologie”. 

Biblioteca Editurii „Alexandru cel Bun” oferă 

acces gratuit elevilor, studenților și tuturor 

iubitorilor de carte românească din Cernăuți la 

fondurile sale constituite de-a lungul anilor, 

grație donațiilor din țară și achizițiilor 

realizate prin intermediul Institutului Cultural 

Român. 

Donația a avut loc cu prilejul Salonului 

Internațional de Carte Românească de la 

Cernăuți, organizat pe 7 iunie 2019, în incinta 

Bibliotecii Regionale „Mykhaylo Ivasiuk” din 

Cernăuți, de către Consulatul General al 

României la Cernăuți, în parteneriat cu 
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Editura „Alexandru cel Bun” și Centrul Media 

BucPress – asociația jurnaliștilor români din 

Ucraina. 

Deschis de Irina Loredana Stănculescu, 

Consul General al României la Cernăuți, 

evenimentul a reunit autori și reprezentanți ai 

unor edituri din România, Republica Moldova 

și Ucraina. Lansările și prezentările de carte și 

reviste, dezbaterea pe marginea stării actuale 

a circulației cărții românești în Ucraina au fost 

moderate de Alexandrina Cernov, directorul 

Editurii „Alexandru cel Bun”, membru de 

onoare al Academiei Române, și de Marin 

Gherman, președintele Centrului Media 

BucPress. 

În cadrul Salonului, participanții au avut 

posibilitatea să facă cunoștință cu volume 

publicate la Suceava, București, Iași, 

Chișinău, Cernăuți sau Hliboca. În rândul 

autorilor care și-au prezentat recentele apariții 

publicistice s-au numărat avocatul Iulian 

Rusanovschi, din Chișinău; Gina Puică, din 

Suceava, lector în cadrul Lectoratului de 

Limba Română al USV în cadrul Universității 

Naționale din Cernăuți; scriitorul Vlad Vlas, 

din Piatra Neamț; jurnalista Maria Toacă, 

scriitorul Mircea Lutic, poetul Vasile 

Tărâțeanu, jurnalistul Nicolae Șapcă și 

istoricul Petru Grior din Cernăuți. De 



asemenea, au fost prezentate mai multe reviste 

dedicate istoriei Bucovinei, culturii și 

spiritualității românești. 

La acest eveniment, Editura Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava și Biblioteca 

USV au fost prezente prin cele mai recente 

apariții de carte ale universitarilor suceveni și 

prin ultimele numere de reviste științifice în 

domeniul limbii și literaturii române, istoriei, 

geografiei, științelor inginerești, volume de 

traduceri etc. 
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În ziua de 7 iunie 2019, în incinta  Bibliotecii 

Regionale „Mykhaylo Ivasiuk” din Cernăuți, 

Consulatul General al României la Cernăuți a 

organizat, în parteneriat cu Editura 

„Alexandru cel Bun” și Centrul Media 

BucPress – asociația jurnaliștilor români din 

Ucraina, cea de-a VI-a ediție a Salonului de 

Carte Românească. Deschis de  Irina 

Loredana Stănculescu, Consul General al 

României la Cernăuți, evenimentul a reunit 

autori și reprezentanți ai unor edituri din 

România, Republica Moldova și Ucraina. 

Lansările și prezentările de carte și reviste, 

dezbaterea pe marginea stării actuale a 

circulației cărții românești în Ucraina au fost 
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moderate de Alexandrina Cernov, directorul 

Editurii „Alexandru cel Bun”, membru de 

onoare al Academiei Române, și de Marin 

Gherman, președintele Centrului Media 

BucPress. 

În cadrul Salonului, participanții au avut 

posibilitatea să facă cunoștință cu volume 

publicate la Suceava, București, Iași, 

Chișinău, Cernăuți sau Hliboca și să audieze 

opiniile unor scriitori, poeți, specialiști în 

domeniul istoriei, științelor politice, literaturii 

etc. privitoare la importanța titlurilor evocate. 

În rândul autorilor care și-au prezentat 

recentele apariții publicistice s-au numărat 

avocatul Iulian Rusanovschi, din Chișinău 

(Războiul Monumentelor – soarta 

monumentelor din Basarabia, Bucovina de 

Nord și Transnistria în perioada 1918 – 1944); 

Gina Puică, din Suceava, lector în cadrul 

Lectoratului de Limba Română al USV în 

cadrul Universității Naționale din Cernăuți 

(Theodor Cazaban ou La révolte silencieuse. 

Un écrivain roumain en exil); scriitorul Vlad 

Vlas, din Piatra-Neamț (La 100, fără unire), 

jurnalista Maria Toacă, scriitorul Mircea 

Lutic, poetul Vasile Tărâțeanu, jurnalistul 

Nicolae Șapcă și istoricul Petru Grior din 

Cernăuți. De asemenea, au fost prezentate mai 

multe reviste dedicate istoriei Bucovinei, 



culturii și spiritualității românești, între care 

„Analele Bucovinei”, „Glasul Bucovinei”, 

„Codrul Cosminului”. 

La acest prestigios eveniment, Editura 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și 

Biblioteca USV au fost prezente prin cele mai 

recente apariții de carte ale universitarilor 

suceveni și prin ultimele numere de reviste 

științifice în domeniul limbii și literaturii 

române, istoriei, geografiei, științelor 

inginerești, volume de traduceri etc. Din 

partea Bibliotecii USV au fost donate 

Bibliotecii Editurii „Alexandru cel Bun” un 

număr de peste 110 de titluri de carte 

românească (ale unor autori ca Tudor 

Arghezi, Lucian Blaga, George Bacovia, 

Nichita Stănescu, Liviu Rebreanu, Ioan Luca 

Caragiale, Emil Cioran, Mircea Eliade, Ana 

Blandiana, Panait Istrati, Constantin Negruzzi 

ș. a.) și câteva numere din revistele „Codrul 

Cosminului”, „Analele USV, Seria Filologie”. 

Biblioteca Editurii „Alexandru cel Bun” oferă 

acces gratuit elevilor, studenților și tuturor 

iubitorilor de carte românească din Cernăuți la 

fondurile sale constituite de-a lungul anilor, 

grație donațiilor din țară și achizițiilor 

realizate prin intermediul Institutului Cultural 

Român. 



În cadrul discuțiilor, s-a analizat posibilitatea 

identificării unor fonduri guvernamentale și 

neguvernamentale pentru editarea de carte în 

limba maternă pentru comunitatea 

românească din Ucraina, se arată într-un 

comunicat de presă transmis redacției. 
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Actualitate Marșul Absolvenților USV 2019 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

organizează joi, 13 iunie, Marșul 

Absolvenților, o sărbătoare a tinereții, a 

bucuriei, un eveniment aflat la cea de-a treia 

ediție, dedicat celor care încheie în acest an 

studiile de licență și de masterat. 

Marșul Absolvenților USV 2019 

„La momentul festiv al absolvirii promoției 

2019, am convingerea că universitatea 

suceveană și-a îndeplinit în mare măsură rolul 

de a forma viitorii specialiști, atât din 

perspectiva dezvoltării lor personale, cât și a 

adaptabilității mai facile la meseriile 

viitorului. Ne vom putea mândri cu această 

generație de absolvenți ai USV! ”a spus 

Rectorul Universității USV, prof.univ.dr. ing. 

Valentin Popa. 



La fel ca în anii precedenți, studenții vor pleca 

de la Universitate și se vor deplasa către zona 

central a orașului, pe esplanada Casei de 

Cultură, unde va avea loc și o festivitate de 

absolvire, urmată de un concert al îndrăgitei 

trupe ZDOB și ZDUB. 

„Zdob și Zdub combină hardcore-ul și 

folclorul românesc/moldovenesc într-un mod 

unic și elegant, oferind un show live 

spectaculos. Cu ceva din hip-hop, , jungle, 

punk, un crossover muzical original, unde se 

întâlnesc intensitatea urbană și spiritul rural. 

O trupă șarmantă, care lasă urme adânci în 

istoria muzicală a Moldovei, totodată 

simțindu-se acasă pe orice scenă”, au 

menționat organizatorii. 

La „Marșul Absolvenților USV” sunt așteptați 

să participe circa 1.500 de absolvenți de la 

studiile de licență și aproximativ 700 de 

absolvenți de masterat. 

 

Adelina 

Cristina 

Ciobanu 

 

Zdob și Zdub va concerta, 

joi, la Suceava, la 

festivitatea de absolvire a 

promoției 2019 a USV care 

va fi precedată de un marș al 

absolvenților 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

organizează joi, 13 iunie, Marșul 

Absolvenților, o sărbătoare a tinereții, a 

bucuriei, un eveniment aflat la cea de-a treia 

ediție, dedicat celor care încheie în acest an 

studiile de licență și de masterat. 



 „La momentul festiv al absolvirii promoției 

2019, am convingerea că universitatea 

suceveană și-a îndeplinit în mare măsură rolul 

de a forma viitorii specialiști, atât din 

perspectiva dezvoltării lor personale, cât și a 

adaptabilității mai facile la meseriile 

viitorului. Ne vom putea mândri cu această 

generație de absolvenți ai USV! ”a spus 

rectorul USV, prof.univ.dr. ing. Valentin 

Popa. 

La fel ca în anii precedenți, studenții vor pleca 

de la Universitate și se vor deplasa către zona 

central a orașului, pe esplanada Casei de 

Cultură, unde va avea loc și o festivitate de 

absolvire, urmată de un concert al îndrăgitei 

trupe ZDOB și ZDUB. 

„Zdob și Zdub combină hardcore-ul și 

folclorul românesc/moldovenesc într-un mod 

unic și elegant, oferind un show live 

spectaculos. Cu ceva din hip-hop, 

drum’n’bass, jungle, punk, un crossover 

muzical original, unde se întâlnesc 

intensitatea urbană și spiritul rural. O trupă 

șarmantă, care lasă urme adânci în istoria 

muzicală a Moldovei, totodată simțindu-se 

acasă pe orice scenă”, au menționat 

organizatorii. 



De asemenea, la „Marșul Absolvenților USV” 

sunt așteptați să participe circa 1.500 de 

absolvenți de la studiile de licență și 

aproximativ 700 de absolvenți de masterat. 
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Medalia UNICA a Festivalului internațional 

„Video ART” pentru adolescenți a fost 

acordată filmului „Povestea unui cioban pe 

nume Vasile”, realizat de către Bogdan 

Pătrăucean și Marinela Halub, de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV). 



Aceștia au fost recompensați și cu Premiul 

special din partea firmei de transmisiuni TV 

„Studio Video Art” București. 

Organizată în mod tradițional de către 

Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava 

și Asociația cultural-educativă „Clubul Video 

ART” a elevilor de la această instituție, ediția 

din acest an a reprezentat o cotitură în 

derularea sa. 

Potrivit prof. Viorel Ieremie, directorul 

festivalului, numărul de participanți la această 

ediție a depășit orice așteptare din partea 

organizatorilor, mai ales în ceea ce privește 

filmele din străinătate, ce au sosit într-un 

număr impresionant, aproape egal cu cel din 

România. Nu atât numărul acestora a contat, 

cât mai ales calitatea lor, încântând publicul 

spectator, dar și juriul de specialitate, care a 

apreciat în mod corespunzător fiecare film în 

parte. 

Au trimis filme adolescenți din Austria, 

Belgia, Luxemburg, Macedonia, România, 

Rusia, Spania și Ucraina, totalizând aproape 

60 de proiecte cinematografice cu o tematică 

diversă, ce a demonstrat că tinerii de 

pretutindeni au o viziune comună asupra 

existenței, sunt preocupați de aceleași 



probleme ale societății, cu care și ei se 

confruntă. 

La secțiunea Internațională, Premiul I a plecat 

în Spania, premiul al II-lea a revenit echipei 

din Ucraina, iar premiul al III-lea a fost 

judecat de echipa Austriei. 

La secțiunea Națională, Spot publicitar cu 

impact social, Cosmin Ionuț Irimia și Cosmin 

Daniel Rusu, de la Colegiul Național „Petru 

Rareș” Suceava, au câștigat premiul I cu 

premiul „Human traffiking”. 

Premiul al II-lea a fost adjudecat de filmul 

„Anxiety”, realizat de Andrei Viorel Tulumb 

și Ștefan Amariei, de la Colegiul Național 

„Nicu Gane” Fălticeni. 

La Film de scurtmetraj, Bogdan Baltaru și 

Diana Petruța Biceaga, de la Colegiul 

Național „Petru Rareș” Suceava, au luat 

premiul al II-lea, cu filmul „Equilibrum”. 

Pe poziția a III-a s-a clasat „Zece secunde”, 

realizat de Alexandru Negru și Bianca Ioana 

Batinaș, de la Colegiul Național „Eudoxiu 

Hurmuzachi” Rădăuți. 

Derulat pe parcursul a trei zile pline, 

evenimentul a avut în centrul atenției celebra 

„probă de film”, ce a dat unicitate în plan 

european festivalului de la Suceava, fapt 



remarcat încă de acum doi ani de însuși 

președintele în exercițiu al Uniunii 

Internaționale a Cinematografiei de Amatori 

(UNICA), Dave Watterson, din Marea 

Britanie. 

Juriul festivalului din acest an a fost alcătuit 

din conf. dr. Radu Olăreanu, de la 

Universitatea de Arte din Tg. Mureș, 

președintele juriului, Emilian Urse, 

președintele Asociației Naționale a 

Cinecluburilor din România de la București, 

Dumitru Alexe, de la firma „Studio Video 

Art”, București, director de imagine, Relu 

Tabără, de la TVR Iași, director de imagine, și 

Nicu Mihali, documentarist, de la București. 
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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Valentin Popa, a anunțat ieri, într-o 

conferință de presă, o schimbare importantă 



 „Ștefan cel Mare” 
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pentru Clubul Sportiv Universitar din 

Suceava. În momentul de față, din punct de 

vedere organizatoric, CSU Suceava se află în 

subordinea Ministerului Educației Naționale 

și are o organigramă de șase posturi, stabilită 

prin hotărâre de Guvern. În baza modificării 

legislației în vigoare, respectiv a Legii 

Educației Naționale, a apărut de puțin timp 

posibilitatea ca universitățile din România să 

ia în subordine cluburile sportive universitare, 

lucru care se va întâmpla și cu CSU.  

„Am făcut această propunere pentru CSU 

Consiliului de Administrație al Universității și 

a primit aviz favorabil, după care a primit și o 

aprobare de începere a procedurii în Senatul 

Universității, iar la finalul săptămânii trecute 

am înaintat documentația spre minister. Deși 

pare doar o schimbare simplă de coordonator, 

există o serie întreagă de avantaje, cu 

schimbări importante pentru club. În primul 

rând vom putea adapta organigrama clubului 

în conformitate cu nevoile existente, deoarece 

în prezent numărul de posturi este insuficient 

pentru a coordona și organiza toate secțiile 

sportive, mai ales cea mai importantă, cea de 

handbal. În plus, avem posibilitatea să 

ocupăm posturi noi ce vor fi nominalizate de 

către rector, în timp ce cele nedidactice vor 



primi avizul Consiliului de Administrație al 

USV”, a explicat Valentin Popa.     

Rectorul USV este de părere că această 

schimbare este benefică pentru clubul 

universitar din toate punctele de vedere, dar 

mai ales din cel al finanțării.   

„Vom vedea cum vom asigura finanțarea, 

deoarece vom putea să avem subvenții de la 

bugetul de stat, de la minister, pentru cluburile 

sportive aflate în subordinea universităților, 

pe baza unei metodologii ce se bazează pe 

rezultatele sportivilor. Ele au existat și până 

acum și sunt convins că voi reuși să cresc 

valoarea lor pe viitor. În continuare putem să 

asigurăm finanțare și din partea universității, 

cu aprobarea Senatului USV. Principalii 

finanțatori vor rămâne Primăria și Consiliul 

Local Suceava. Această schimbare de 

subordonare va asigura și fuzionare a 

patrimoniului celor două instituții ce erau 

distincte și vom putea asigura mult mai ușor, 

fără birocrație, facilitățile de pregătire pentru 

toți sportivii noștri”, a adăugat Valentin Popa. 

Acesta a mai explicat faptul că universitatea 

va aloca în continuare un fond destul de mare, 

între 500 și 600 mii de lei pentru bursele 

studenților ce sunt sportivi în cadrul clubului, 

dar și alți bani în special pentru acțiuni 



ocazionale, precum participări la Campionate 

Europene sau deplasări în străinătate, 

cheltuieli ce sunt neprevăzute și nu apar în 

buget. Ministerul poate asigura 700 – 800 de 

mii de lei pentru club, în special pentru secția 

de handbal, și nu numai, dar și salariile din 

organigramă. 

 

Marius Șuiu 

 

 

Adrian Chiruț va rămâne 

antrenorul echipei de 

handbal a Universității 

Suceava, iar Petru Ghervan 

va fi coordonatorul tehnic al 

tuturor echipelor de la CSU 
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În urma discuțiilor dintre primarul Sucevei, 

Ion Lungu, rectorul Universității „Ștefan cel 

Mare”, Valentin Popa, și oficialii Clubului 

Sportiv Universitar din Suceava s-a stabilit și 

formula în care va fi coordonată echipa de 

handbal seniori, pentru perioada ce urmează. 

Astfel, finanțatorii universitarilor au decis să-

l păstreze în continuare în funcția de antrenor 

principal pe suceveanul Adrian Chiruț și să 

renunțe la varianta aducerii unui tehnician din 

țară.    

„Împreună cu colegii și domnul primar Ion 

Lungu am hotărât să avem o formulă oarecum 

schimbată la clubul de handbal. Astfel vom 

avea un coordonator tehnic în persoana 

domnului decan Petru Ghervan, ce se va 

ocupa de toate loturile de jucători, va răspunde 

în fața Setatului și a conducerii USV de 

pregătirea și de formarea jucătorilor. În ce 
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privește antrenorul principal, vom merge mai 

departe tot cu Adrian Chiruț, deoarece am 

considerat că-i putem acorda o a doua șansă și 

sperăm că cei doi ani și jumătate de experiență 

pe banca echipei să-l ajute și să învețe din 

greșeli. Noi vom fi mult mai aproape de 

dânsul și mult mai atenți la se întâmplă 

săptămânal”, a spus rectorul USV, Valentin 

Popa. Adrian Chiruț va fi ajutat de antrenorul 

secund Ioan Tcaciuc, iar Iulian Andrei va 

pregăti portarii de la toate echipele de la CSU 

Suceava.    

Rectorul Valentin Popa a mai spus că după 

discuțiile avute cu ceilalți finanțatori s-a 

hotărât și formarea unei echipe cu jucători 

tineri, talentați, în special din pepiniera 

suceveană, de la CSU și LPS Suceava, dar și 

din zona Moldovei, cu care să se promoveze 

din nou, în maximum trei ani.  

„Dorim să avem o echipă nouă, tânără, asta 

după ce jucătorii aflați la final de contract au 

plecat unde au avut oferte mai bune din Liga 

Națională. Intenționăm să-i ținem pe cei ce au 

în continuare contract și să promovăm tineri, 

deoarece avem un eșalon de jucători valoroși, 

mai ales că profesorii și antrenorii de la Liceul 

cu Program Sportiv fac o treabă excelentă, dar 

și antrenorii noștri de la juniori fac 

performanță. Ne propunem ca-n trei ani să 



ajungem din nou în Liga Națională. Am 

discutat toate aceste aspecte și cu domnul 

primar și am subliniat în mod deosebit faptul 

că ne dorim să construim din nou în trei, 

primărie, USV și LPS Suceava, astfel încât 

copii și tinerii valoroși care pot să aibă viitor 

și pot să facă performanță în handbal să aibă 

prima opțiune clubul CSU Suceava. Sperăm 

să avem succes cu aceste planuri de viitor și 

eu unul am încredere că domnul profesor 

Petru Ghervan și echipa de antrenori au 

învățat din greșelile sezonului trecut și vor 

reuși să readucă la Suceava acea echipă rapidă 

și foarte bine pregătită fizic, așa cum aveam în 

anii în care jucam o finală de cupă europeană”, 

a explicat Valentin Popa. 

 

 

Dănuț 

Chidoveț 

 

 

 

Adi Chiruț rămâne 

antrenorul echipei locale de 

handbal 
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Adrian Chiruț va continua să ocupe funcția de 

antrenor principal al echipei locale de handbal 

CSU Suceava. Anunțul a fost făcut de rectorul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 

Valentin Popa, după o întrevedere avută cu 

primarul Ion Lungu. Chiar dacă a demisionat 

după retrogradarea echipei în eșalonul secund, 

Adrian Chiruț a primit un vot de încredere din 

partea principalilor finanțatori și va continua 

să antreneze CSU Suceava în sezonul viitor.   



Din staff-ul tehnic vor mai face parte Ioan 

Tcaciuc, în calitate de antrenor secund, și 

Iulian Andrei, care se va ocupa de pregătirea 

portarilor. Cei trei vor fi supervizați de Petru 

Ghervan, care va deține funcția de director 

tehnic. „Vom merge mai departe cu Adrian 

Chiruț. Considerăm că-i putem acorda a doua 

șansă. Sperăm că experiența căpătată în cei 

doi ani de antrenorat să-l ajute, că a învățat din 

greșeli. Dorim să avem o echipă nouă, tânără. 

Din acest motiv am lăsat să plece jucătorii 

aflați la final de contract. Antrenorii de la LPS 

Suceava fac o treabă excelentă. Avem un 

eșalon tânăr foarte valoros și ne propunem ca 

în trei ani să ajungem din nou în topul Ligii 

Naționale. Dorim să facem o construcție în 

trei, Universitate, Primărie și Liceul cu 

Program Sportiv, astfel încât copii, tineri 

valoroși, care pot să facă performanță în 

handbal să aibă clubul nostru ca primă 

opțiune”, a declarat rectorul Valentin Popa. 

 

________ 

 

 

 

Petru Ghervan, reașezat la 

conducerea handbalului 

sucevean. Antrenorul 

Adrian Chiruț, reconfirmat 
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Într-o conferință de presă convocată de 

rectorul USV Suceava, Valentin Popa  în sala 

de ședințe  a Universității Ștefan cel Mare din 

Suceava,  șeful universitarilor  suceveni, 

profesor universitar doctor Valentin Popa, a 

dorit să clarifice situația echipei de handbal a 

www.svnews.ro 

10.06.19 

 



„în ciuda greșelilor”, de 

rectorul USV Valentin Popa  
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USV, picată, în doar câțiva ani,  de la statutul 

de finalistă a Cupei  Challenge, în Europa, la 

cel de retrogradată în divizia secundă a 

competiției cluburilor handbalistice din 

România. 

Soluția oferită de rectorul  Valentin Popa, care 

a invitat în prezidiul conferinței de presă și pe 

profesorul Petru Ghervan, decan al facultății 

de educație fizică din cadrul USV, cel care a 

dus echipa de handbal a Universității din 

Suceava în Europa, pare a fi cea mai bună cu 

putință. Numai că profesorul Petru Ghervan 

nu mai poate, ca acum 30 de ani, să insufle 

spirit de joc într-o secundă sau maxim 

două,  colegilor mai meditativi de pe teren sau 

de pe banca de antrenori. 

În publicul conferinței de presă,  handbaliști 

de performanță ai echipei CSU Suceava, care 

au jucat finale de competiții europene, au fost 

prezenți, pentru ca profesorul Petru Ghervan 

să îi vadă și să știe că trebuie să își asume 

curajul. 

Decanul facultății de educație fizică și sport, 

Petru Ghervan, a fost chemat încă o dată de 

rectorul USV Valentin Popa să readucă pe 

linia de plutire echipa de handbal CSU 

Suceava. Mai mult, așteptările rectorului au 



fost făcute publice: în trei ani echipa USV să 

ajungă din nou în liga națională. 

Rectorul USV Suceava a explicat cum vor fi 

motivate financiar echipele sportive, inclusiv 

cea de handbal  ale Universității, cu bani de la 

guvern:  „Cum se va asigura finanțarea, vom 

vedea, pe baza unei metodologii… va fi 

schimbarea de subordonare de la MEN la 

USV, schimbare de patrimoniu… să se 

asigure partea USV…”. 

Oricum, Adrian Chiruț (antrenorul care a 

trimis echipa de handbal a USV în divizia 

secundă) merită, apreciază rectorul Valentin 

Popa,  o a doua șansă, iar echipa  va beneficia 

de o construcție financiară din trei vistierii: 

USV, Primărie,  LPS iar  toate eforturile 

făcute  „vor fi dedicate” celor care vor să facă 

performanță în handbal la Suceava. „Prima 

opțiune va trebui să fie echipa de handbal 

USV. Dorim o echipă care să-i lase fără 

suflare pe adversari”, a transmis în 

manieră  războinică, ca de pe un ring al 

provocărilor inspirate din luptele cu 

advengeri, rectorul USV, Valentin Popa. 

Mai sunt și alte chestiuni de rezolvat până 

când astfel de lupte vor avea loc.  Primăria 

Suceava alocă 1,5 milioane de lei anul acesta; 

se mai alocă de USV pentru burse de studiu 



aferente sportivilor între 500 și 700 de mii de 

lei; Ministerul Educației trimite de asemenea 

între 700 și 800 de mii de lei pentru toate 

sporturile, mai sunt bani, încă neștiuți ca 

sumă, pentru acțiuni ocazionale. 

Concluzia rectorului USV Valentin Popa, a 

fost că ar trebui să fie oferită o a doua șansă 

antrenorului Adrian Chiruț. Dorința șefilor 

universitarilor suceveni pare a fi că USV va 

trebui să izbândească, cu orice preț, și în 

handbal. 

 

 

Adi Pîrgaru 

 

 

Profesorul Petru Ghervan va 

fi coordonatorul tuturor 

loturilor echipelor de la CS 

Universitar Suceava 

 

 

Crai Nou 

 

 

Sport 

 

Clubul Sportiv Universitar Suceava va trece în 

subordinea Universității „Ștefan cel Mare” și 

implicit sub „aripa” Ministerului Educației. 

Potrivit declarațiilor rectorului unității de 

învățământ superior sucevene, Valentin Popa, 

coordonator al tuturor echipelor de handbal 

ale CSU Suceava va fi decanul Facultății de 

Educației Fizică și Sport, Petru Ghervan. 

Experimentatul tehnician sucevean îi va avea 

alături la echipa CSU Suceava ca antrenor 

principal pe Adrian Chiruț, secondat de Ioan 

Tcaciuc și Iulian Andrei. După cum a declarat 

rectorul USV, Valentin Popa, după o discuție 

cu Primarul Municipaiului Suceava, Ion 



Lungu, s-a hotărât ca antrenorului Adrian 

Chiruț să i se ofere o a doua șansă. De 

menționat faptul că toți cei nouă jucători aflați 

la final de contract vor pleca de la echipa CSU 

Suceava, gruparea suceveană urmând să se 

bazeze pe tineri. 

 

Adi Pîrgaru CSU Suceava l-a transferat 

pe campionul Republicii 

Moldova la aruncarea 

discului, Ștefan Mura 

www.crainou.ro 

10.06.19 

Atletism Secția de atletism a Clubului Sportiv 

Universitar Suceava a avut rezultate foarte 

bune în ultima perioadă, în special în probele 

de aruncări. De altfel, în 2016 și 2018, doi 

dintre sportivii pregătiți de Ioan Zanfirache și 

Daniela Costian la gruparea patronată de 

Universitatea „Ștefan cel Mare” au reușit 

chiar să fie aleși cei mai buni atleți ai anului în 

România, această performanță cu adevărat 

extraordinară fiind izbutită de Andrei Gag, 

vicecampion mondial indoor la aruncarea 

greutății, și Alin Firfirică, campion european 

de tineret și vicecampion mondial universitar 

la aruncarea discului. 

 

Întrucât cei doi și-au încheiat studiile la 

instituția de învățământ suceveană și au ales 

să se transfere la cluburi mult mai potente 

financiar din țara noastră, Andrei Gag la CSM 

București, iar Alin Firfirică la Steaua, Sorin 

Rață, directorul Clubului Sportiv Universitar 



Suceava, încearcă să umple golul lăsat de 

plecarea celor doi. 

 

Acesta a reușit să-l convingă să vină la 

Suceava pe Ștefan Mura, în vârstă de 21 de 

ani, nimeni altul decât campionul Republicii 

Moldova la aruncarea discului. Acesta a adus 

deja primul trofeu pentru CSU Suceava, 

izbutind să cucerească titlul național 

universitar. 

 

„Ștefan este în prezent student în anul doi la 

Universitatea «Ștefan cel Mare», după ce 

primul an l-a efectuat la Universitatea din 

Galați. El și-a depus deja actele pentru 

dobândirea cetățeniei române și sperăm ca în 

cel mai scurt timp să poată concura pentru țara 

noastră”, a declarat Sorin Rață. 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

Universitatea așteaptă 

autorizarea programului 

Asistență medicală generală 
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Programul de licență Asistență medicală 

generală ar putea funcționa, din toamnă, în 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV), dacă acesta va fi autorizat de 

către Agenția Română de Asigurare a Calității 

în Învățământul Superior (ARACIS). 



Inițial, acesta va face parte din oferta 

departamentului de Sănătate și dezvoltare 

umană, urmând ca mai apoi să fie înglobat în 

viitoarea Facultate de Medicină a USV. 

Rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, a menționat că instituția suceveană va 

primi vizita inspectorilor ARACIS, în 

vederea autorizării a patru noi programe de 

studiu: programele de licență Asistență 

medicală generală și Media Digitală 

(Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării) și programele de masterat Drept 

penal și criminalitate (Facultatea de Drept și 

Științe Administrative) și Nutriție și 

recuperare medicală (domeniul Sănătate). 

„În perioada imediat următoare vom avea 

vizite de autorizare pentru mai multe 

programe noi de studii și în eventualitatea în 

care se vor termina cu succes și la timp și 

avem foarte mari speranțe că se va întâmpla 

așa, la finalul lunii iulie vom primi autorizarea 

provizorie ARACIS. (...) Astfel încât, în 

toamnă, este foarte posibil să facem admitere 

la aceste patru noi programe. E un prim pas 

solid în înființarea Facultății de Medicină. 

Mai avem încă două programe acreditate în 

domeniul Sănătate – Nutriție și dietetică și 

Balneofiziokinetoterapie și recuperare – și cu 

viitorul program de masterat, avem suficient 



pentru a constitui Facultatea de Medicină”, a 

menționat Popa. 

Acesta a mai menționat că USV lucrează și la 

întocmirea documentației în vederea avizării 

unui program de tehnică dentară. 

Reprezentanții instituției vor ca, pentru 

început, cel puțini 10 titulari să fie încadrați la 

Facultatea de Medicină. 

„Nu avem suficient de mulți titulari în prezent. 

Trebuie să mai facem câteva angajări (...) și să 

avem o structură de personal suficientă cât 

pentru a forma o facultate, pentru că, 

momentan, avem titulari cât pentru un 

departament”, a mai menționat rectorul. 

Una dintre variantele luate în calcul pentru 

sediul facultății este pe strada Universității, în 

apropierea sediului Inspectoratului Județean 

pentru Situații de Urgență Suceava. 

 

 

T.B. 

 

 

 

Rectorul USV, Valentin 

Popa: Din toamnă ar urma 

să se facă admitere și pentru 

programul de licență 

Asistență Medicală 

Generală și de master de 
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Actualitate 

 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a 

anunțat, luni, că la această instituție 

academică urmează să fie înființat la 

Departamentul de Sănătate un program de 

Asistență Medicală Generală și un program de 



Nutriție și recuperare 

medicală. Este un prim pas 

solid în ceea ce privește 

înființarea Facultății de 

Medicină 

 

master de Nutriție și recuperare medicală 

pentru care ar putea fi organizată admitere în 

sesiunea din toamnă după ce vor fi avizate de 

ARACIS ceea ce ar putea contribui la 

constituirea Facultății de Medicină 

„Este un prim pas solid în ceea ce privește 

înființarea Facultății de Medicină”, a spus 

Popa.  

El a arătat că trei programe de licență și unul 

de master sunt suficiente pentru constituirea 

Facultății de Medicină 

 „Din momentul în care începem să lucrăm cu 

Asistența Medicală Generală și având în 

vedere că mai avem deja două programe 

acreditate, avem mari speranțe să avem și un 

prim master, avem suficient pentru a constitui 

Facultatea de Medicină”, a spus Popa.  

Rectorul USV a menționat că, practic, din 

septembrie începe să se constituie această 

facultate, dar a subliniat că nu este doar 

decizia lui, ci că decizia trebuie luată în 

Consiliul de Administrație și în Senat.  

Valentin Popa a mai spus că totuși nu există 

suficient de mulți titulari pentru o facultate.  

„Nu aș vrea să pornim o facultate nouă cu mai 

puțin de zece titulari. Ar trebui să mai facem 

angajări și să mai așteptăm cel puțin un 



semestru ca să mai scoatem la concurs locuri 

pe care să le ocupăm cu medici și apoi putem 

spune că avem o structură de personal 

rezonabilă pentru a forma o facultate pentru că 

acum avem cam de un departament”, a 

declarat rectorul.  

Sediul Facultății de Medicină urmează să fie 

realizat pe un teren pe care îl deține USV în 

apropierea ISU Suceava. 

 

N.B. 

 

 

Rectorul USV, Valentin 

Popa: Din toamnă ar urma 

să se facă admitere și pentru 

programul de licență 

Asistență Medicală 

Generală și de master de 

Nutriție și recuperare 

medicală. Este un prim pas 

solid în ceea ce privește 

înființarea Facultății de 

Medicină 
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Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava organizează 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

pregătește concursul de admitere pentru 

ciclurile de studii de licență și masterat la cele 

10 facultăți ale sale. Absolvenții 

învățământului preuniversitar și universitar 



admitere pentru 1180 de 

locuri fără taxă 

din regiunea de Nord-Est au, și în acest an, 

oportunitatea de a se dezvolta academic și 

profesional prin programe de studii 

universitare de licență, masterat și doctorat, 

structurate pe cinci arii europene de 

învățământ superior - științe sociale, științe 

inginerești, științe ale naturii, științe umaniste 

și științe biomedicale, oferite de instituția 

suceveană. 

Ciclul studiilor universitare de licență 

promovează un număr de 43 de programe, 

având forma de învățământ de zi, cu 1180 de 

locuri finanțate de la buget și 1030 locuri cu 

taxă. Dintre locurile finanțate, 10 sunt alocate 

candidaților de etnie rromă, iar 50 

absolvenților de licee din mediul rural. Oferta 

programelor de licență include și 300 de locuri 

bugetate destinate românilor de pretutindeni. 

Forma de învățământ la distanță (ID), 

beneficiază de un număr de 400 de locuri, 

repartizate pe 9 programe de studii. 

Pentru studiile universitare de masterat, 

structurate pe 34 de programe, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava oferă 650 de 

locuri fără taxă, dintre care 10 sunt alocate 

candidaților de etnie rromă, la care se adaugă 

și 150 de locuri pentru românii de 

pretutindeni. Alte 640 de locuri sunt 



disponibile pentru forma de învățământ cu 

taxă. 

În ceea ce privește studiile de doctorat, 

universitatea scoate la concurs un total de 49 

de locuri (dintre care pentru rromi 4 locuri, 23 

cu bursă, pentru forma de învățământ cu 

frecvență, și 22 fără bursă, pentru forma de 

învățământ cu frecvență și cu frecvență 

redusă). 14 locuri sunt destinate românilor de 

pretutindeni. Acestora li se mai adaugă 80 de 

locuri cu taxă, dintre care 33 la Școala 

Doctorală de Științe Aplicate și Inginerești și 

47 la Școala Doctorală de Științe Socio-

Umane. 

Oferta educațională a universității include și 

210 locuri, cu taxă, pentru cele 10 programe 

de conversie profesională. 

Sesiunea de admitere 2019 se desfășoară în 

perioada 15-20 iulie 2019, fără ziua de 

duminică, pentru specializările unde există 

probe, 15-23 iulie 2019, fără ziua de 

duminică, pentru specializările unde nu există 

probe, urmând ca pentru locurile rămase 

neocupate să se organizeze o nouă sesiune în 

perioada 9-14 septembrie 2019, pentru 

specializările unde există probe, și 9-16 

septembrie 2019, fără ziua de duminică, 

pentru specializările unde nu există probe. 



Pentru a confirma locul ocupat, candidatul 

declarat admis are obligația de a se 

înmatricula cel târziu până la data de 30 iulie, 

pentru sesiunea de vară, respectiv 20 

septembrie, pentru sesiunea de toamnă. 

Informații detaliate despre procesul de 

Admitere 2019, actualizate constant, pot fi 

obținute consultând pagina 

http://www.admitere.usv.ro/ . 

 

 

N.B. 

 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” va organiza în iulie 

admitere și la Psihologie, un 

program nou de licență. La 

sesiunea de admitere din 

iulie sunt aproape 1200 de 

locuri bugetate la cele 10 

programe de licență 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

 

Actualitate 

 

IDEM 

www.ziare.com 

10.06.19 

 

www.info-suceava.

com 

10.06.19 

 

www.stiridinbucovina.

ro 

10.06.19 

 La Universitatea Suceava va 

funcționa specializarea 

„Psihologie” 

www.svnews.ro 
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 Din această vară, la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava va funcționa o nouă 

specializare, respectiv „Psihologie”. 

Declarația a fost făcută de rectorul Valentin 

Popa, astăzi, într-o conferință de presă. El a 

www.ziarelive.ro 

10.06.19 
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adăugat că dacă se va primi acceptul Agenției 

Române de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior -ARACIS, atunci din 

toamnă la USV vor fi introduse încă două 

specializări, și anume, Asistent Medical și 

Media Digitală. Rectorul Popa a mai spus că, 

la admiterea 2019, vor fi scoase la concurs 

aproximativ 1.900 de locuri bugetate, din care 

1.180 la licență, 650 la masterat și 49 la 

doctorat. Pe de altă parte, taxele au rămas la 

același nivel ca anul trecut. Rectorul a 

menționat că la Universitatea din Suceava 

funcționează 43 de programe de licență, iar 

sesiunile de admitere vor avea loc în iulie și în 

septembrie. Valentin Popa a precizat că, în 

ultimii șapte ani, s-a înregistrat o creștere 

constantă a locurilor bugetate repartizate USV 

de către Ministerul Educației. 
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USV – Admitere 2019. 

Studii universitare de 

licență, masterat și doctorat, 

structurate pe cinci arii 

europene de învățământ 

superior – științe sociale, 

științe inginerești, științe ale 

naturii, științe umaniste și 
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științe biomedicale, oferite 

de instituția suceveană  
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Peste 1100 de locuri fără 

taxă, puse la bătaie de USV 

pentru admitere. Noi 

specializări disponibile 

pentru studenți 
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_________ Noi specializări la USV: 

Psihologie și Asistență 

Medicală 

www.intermediatv.ro 

10.06.19 

_________ Din această vară, la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava va funcționa o nouă 

specializare: Psihologie. Rectorul Valentin 

Popa a declarat că dacă se va primi acceptul 

Agenției Române de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior – ARACIS, atunci din 

toamnă la USV vor mai fi introduse două 

specializări: Asistență Medicală și Media 

Digitală. 

_________ USV a primit mai multe 

locuri bugetate 

www.intermediatv.ro 

10.06.19 

_________ Universitatea „Ștefan cel Mare” a primit mai 

multe locuri bugetate pentru admiterea la 

programele de licență și masterat, față de anul 

trecut, când Ministerul Educației era condus la 

rectorul Valentin Popa. Ba mai mult, cifrele ar 

putea să crească pentru că în toamnă 

Ministerul Educației va face a doua 

repartizare a locurilor rămase vacante, după 



prima admitere din vară. Problema este că 

instituția academică din Suceava nu are 

suficiente locuri de cazare. Aspectul îi 

afectează în mod special pe studenții care vin 

din Republica Moldova. 

Oana 

Șlemco 

Universitatea condusă de 

fostul ministru al Educației, 

Valentin Popa, a primit mai 

multe locuri bugetate decât 

anul trecut 

www.adevarul.ro 

10.06.19 

Suceava Universitatea suceveană a primit mai multe 

locuri bugetate pentru admiterea la 

programele de licență și masterat față de anul 

trecut. În 2018, ministru al Educației era 

actualul rector al Universității „Ștefan cel 

Mare”, Valentin Popa. Știri pe aceeași temă 

Lista candidaților înscriși la examenul de 

titularizare a fost publica... Ministerul 

Educației a făcut prima repartizare a locurilor 

bugetate pentru anul universitar 2019-2020, 

iar Universitatea „Ștefan cel Mare” a primit 

deja mai multe locuri decât a avut în urma 

repartizărilor pentru ambele sesiuni, cea de 

vară și cea de toamnă, aferente anului 

universitar 2018 – 2019. Când s-au repartizat 

locurile bugetate anul trecut, Ministerul 

Educației era actualul rector al USV, Valentin 

Popa. Așadar, la studiile de licență sunt 1.180 

de locuri față de 1.170, iar la programele de 

masterat 650 față de 640. Pentru studenții din 

Republica Moldova instituția academică din 

Suceava a primit 300 de locuri bugetate la 

studiile de licență și alte 150 de locuri la 

masterat. Aceste cifre ar putea să crească 



pentru că Ministerul Educației va repartiza în 

toamnă locurile bugetate care nu se ocupă 

după admiterea din vară. Rectorul Valentin 

Popa susține că este mulțumit de locurile 

primite. „Suntem mulțumiți de numărul 

locurilor bugetate atribuite universității. 

Suntem îngrijorați pentru că nu putem să 

asigurăm, deocamdată, locuri de cazare pentru 

toți viitorii studenți moldoveni care vor opta 

pentru universitatea noastră. Dar, facem 

demersuri pentru a suplimenta oferta de 

cazare, fie la cămine, fie în alte structuri de 

cazare private”. El a mai spus că-n ultimii 

șapte ani numărul locurilor bugetate alocate 

USV a crescut constant. Universitatea 

suceveană are 1.150 de locuri de cazare în 

căminele din campus și încă 108 locuri la 

Colegiul Tehnic „Petru Mușat”. 

 

Citește mai mult: adev.ro/psvub5 

 

_________ 

 

 

Concursul „Sucevenii au 

talent” și-a desemnat 

câștigătorii 

 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

 

Social 

 

Vineri, 7 iunie, în Auditorium Joseph 

Schmidt, a avut loc, începând cu ora 18:00, 

finala concursului „Sucevenii au Talent”. 

După cele două etape de preselecție în 

competiția artistică au rămas 15 finaliști, care 



au impresionat juriul și publicul cu numerele 

lor originale. 

Spectacolul a fost deschis de clasa a II-a B 

„Buburuzele” de la Școala nr. 8, urmate de 

„Tigrila”- dans studio-dans balet. Rând pe 

rând, au urcat pe scena auditoriului Alesia 

Pop, Tulbure Teodora, Ștefana Invinctus All 

Star Moldovița, Danalache Iustin si Alex 

Andronic, Candy of Invictus Moldovița, 

Invictus All Stars Moldovița, Mihai Guriță, 

Moroșan Emanuel, Ana-Maria Botezatu, 

Corniciuc Iris, Onica Bianca și Elza Sandu. 

Juriul a fost format din Iftimiu Adriana-

Mihaela, Mihaiela Saveanu, Mihai Dimian, 

Carmen Veronica Steiciuc, Cornel Tilihoi și 

Stefan Sfichi. 

După jurizare,  Mihai Gurița și al său cântec, 

compoziție proprie, a strâns cele ai multe 

aprecieri, fiind și unul dintre preferații 

publicului. Locul doi a fost ocupat de Alesia 

Pop, o voce inconfundabilă, care a smuls 

ropote de aplauze la final. Pe locul trei s-au 

clasat Danalache Iustin și Alex Andronic cu 

numărul lor de beat box și freestyle. Acești vor 

merge la preselecțiile organziate de emisiunea 

„Românii au talent”. Lor li se vor mai adăuga 

și două rezerve respectiv Candy of Invictus 

Moldovița și Elza Sandu. 



Evenimentul ajuns la cea de III-a ediție este o 

inițiativă a Clubului de Marketing din cadrul 

Asociației de Cooperare Cultural 

Educațională Suceava. Prin acesta se dorește 

a se face cunoscute talentele Sucevei, fiind 

ocazia de a ieși din anonimat și de a împărtăși 

pasiunea lor publicului larg. 

 

Adelina 

Cristina 

Ciobanu 

 

 

 

Școală de vară organizată de 

Facultatea de Inginerie 

Alimentară din cadrul 

Universității „Ștefan Cel 

Mare” din Suceava 
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În cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV) se va desfășura, în perioada 

15-28 iulie 2019, Școala de vară „Unde Să 

Vii pentru a Fi Inginer Adevărat”, finanțată 

de Banca Internațională de Reconstrucție și 

Dezvoltare prin Proiectul privind 

Învățământul Secundar (ROSE), ce are ca 

scop reducerea gradului de abandon școlar și 

creșterea accesului la învățământul terțiar 

prin cursuri și activități destinate elevilor de 

liceu, cu precădere celor dezavantajați social. 

Potrivit organizatorilor, școala de vară se va 

desfășura timp de două săptămâni în 

Campusul USV. Elevii participanți vor 

beneficia de cazare și masă pe toată durata 

programului și vor fi monitorizați în 

permanență de cadre didactice și studenți 

supraveghetori.  

Pentru a putea participa la școala de vară, 

candidații trebuie să fi absolvit cel puțin clasa 

www.amosnews.ro 

10.06.19 

www.suceavalive.ro 

10.06.19 



a IX-a și  să îndeplinească cel puțin una 

dintre următoarele cerințe: 

provin din familii cu venituri mici; 

sunt izolați social (romi sau alte 

naționalități); 

trăiesc în zone rurale sau în care nu există 

școli în apropiere; 

au unul sau ambii părinți care lucrează în 

străinătate; 

familii numeroase; 

orfani sau proveniți din centre de plasament; 

au cerințe educaționale speciale. 

Selecția se va face pe baza informațiilor și 

documentelor solicitate în formularul online. 

Elevii selectați pentru a participa vor trebui 

să prezinte, în momentul sosirii în campusul 

USV, dosarul de participare. 

Dosarul de participare va cuprinde: 

formular de înscriere; 

acord scris al părintelui/tutorelui legal și 

copia după cartea de identitate a acestuia; 

fișa medicală; 

copie după cartea de identitate a elevului care 

aplică. 



Elevii se vor putea înscrie până miercuri, 19 

iulie 2019, urmând ca, pe data de 22 iulie 

2019, să fie anunțate rezultatele selecției 

participanților.  

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

Școală de vară organizată de 

Facultatea de Inginerie 

Alimentară din cadrul 

Universității „Ștefan Cel 

Mare” din Suceava 

 

Monitorul de Suceava 

 

Ultima oră local 
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Doi studenți ai USV și 190 

de elevi din județul Suceava, 

beneficiari ai sprijinului 

financiar acordat in 

Programul „Euro 200” 
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Doi studenți ai Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava și 190 de elevi din învățământul 

preuniversitar sucevean vor beneficia de 

sprijin financiar pentru achiziția de 

calculatoare. 

Ministerul Educației Naționale a publicat lista 

celor 4040 de beneficiari ai Programului 

„Euro 200” la nivel național, in județul 

Suceava figurând 192 de beneficiari.  

Programul Euro 200, lansat in anul 2004, vine 

in sprijinul elevilor și studenților cu 

posibilități financiare reduse in vederea 

achiziționării de calculatoare.  

Conform MEN, Programul „Euro 200” are ca 

scop stimularea achiziționării de computere 



prin acordarea unor ajutoare financiare, 

stabilite pe criterii sociale, respectiv pentru 

crearea de competente in utilizarea 

mijloacelor IT&C. 

 

N.B. 

 

 

Rectorul USV nu crede că în 

următorii trei ani se va 

construi un nou cămin 

studențesc și mizează pe 

închirierea de spații la 

prețuri rezonabile de la 

operatori privați 
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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Valentin Popa, a apreciat, luni, că un 

nou cămin studențesc cu peste 800 de locuri 

care ar urma să fie construit în Suceava de 

Compania Națională de Investiții nu va fi 

finalizat în următorii trei ani, iar o soluție 

pentru asigurarea de spații de cazare este 

închirierea de la operatori privați la prețuri 

rezonabile. 

El a spus că deficitul de locuri de cazare 

pentru USV este foarte mare și că numărul 

cererilor neonorate se ridică la peste o mie și 

că nu sunt locuri nici măcar pentru cadre 

didactice. 

Popa a spus că se află în faza de proiectare un 

cămin studențesc cu peste 800 de locuri care 

să fie construit de CNI, dar nu crede că acesta 

va fi finalizat mai repede de trei ani. 

El a mai declarat că va crește presiunea în ceea 

ce privește cazarea întrucât va intra în 

reabilitare Căminul nr.1. 



„Nu ascund că vrem să cazăm studenții și în 

spații particulare. Discutăm cu operatori 

privați care să asigure la prețuri rezonabile 

cazare într-un perimetru apropiat 

universității”, a spus Popa. 

El a arătat că este vorba de hoteluri, dar că nu 

poate vorbi încă despre care sunt operatorii 

vizați. 

 

N.B. 

 

 

Valentin Popa: Prima 

construcție din Campusul 

universitar 2 va fi o 

grădiniță. USV lucrează la 

amenajarea unei grădini 

botanice pentru Facultatea 

de Silvicultură care va fi 

construită acolo 
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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Valentin Popa, a infirmat, luni, că 

cele 30 de hectare de teren pe care urmează să 

se amenajeze campusul universitar 2 este 

„pârloagă” și a spus că deja sun plantați 800 

de puieți pentru grădina botanică și vom fi 

făcute noi plantări. 

„Încet-încet construim grădina botanică”, a 

spus Popa.  

El a menționat că va începe cu foarte mari 

speranțe și prima construcție, respectiv o 

grădiniță. 

„MEN a declanșat deja procedura de atribuire 

a contractului de execuție pentru viitoarea 

grădiniță. Astăzi se deschid ofertele la 

minister. Sunt cinci ofertanți. Dacă lucrurile 

merg bine, probabil că în luna iulie va fi predat 



amplasamentul pentru a se începe o primă 

construcție”, a spus rectorul USV.  

El a mai declarat că se lucrează și la studiile 

de fezabilitate pentru Facultatea de 

Silvicultură, menționând că pentru noul 

campus e nevoie de finanțare importantă, iar 

USV va aplica pentru a obține fonduri și de la 

noul Fond de investiții. 

„Grădinița va deveni un model de grădiniță 

pentru că va intra în coordonarea Facultății de 

Științe ale Educației și studenții de la 

programul Pedagogia Învățământului Școlar 

și Preșcolar vor face practică. Va fi chiar 

suprapersonal pentru copiii de acolo. Îmi pare 

rău că nu am reușit să o fac cu program 

prelungit”, a spus rectorul.  

El a arătat că beneficiari vor fi copiii care 

locuiesc în apropiere, în cartierul sucevean 

Obcini și în comuna Moara. 

Popa a recunoscut că prin această inițiativă se 

contribuie și la rezolvarea unei probleme a 

municipalității sucevene.  

„Nu suntem totuși un motor de dezvoltare a 

comunității?”, a întrebat Popa. 

 

__________ 
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Universitatea „Ștefan cel 

Mare” va construi o 

grădiniță pentru copiii din 

cartierul Obcini 

 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Valentin Popa, a declarat că cele 30 

de hectare de teren destinate construirii 

campusului universitar 2 nu au fost neglijate 

și că acolo au fost plantați deja 800 de puieți 

pentru grădina botanică. 

„Încet, încet construim și grădina botanică”, a 

declarat  rectorul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, Valentin Popa. 

De asemenea, Valentin Popa a precizat că va 

construi, în viitorul apropiat, o grădiniță cu 

program normal care să vină în sprijinul 

copiilor din cartierul sucevean Obcini, dar și 

celor din comuna Moara. 

„MEN a declanșat deja procedura de atribuire 

a contractului de execuție pentru viitoarea 

grădiniță. Pe 10 iunie s-au deschis ofertele la 

Minister. Sunt cinci ofertanți, iar dacă 

lucrurile merg bine, probabil că în luna iulie 

va fi predat amplasamentul pentru a se începe 

o primă construcție. Grădinița va deveni un 

model pentru că va intra în coordonarea 

Facultății de Științe ale Educației și studenții 

de la programul Pedagogia Învățământului 

Școlar și Preșcolar vor face practică. Va fi 

chiar suprapersonal pentru copiii de acolo. Îmi 

pare rău că nu am reușit să o fac cu program 

prelungit”, a explicat rectorul Valentin Popa. 



 

 

_______ 

 

 

 

USV introduce un program 

de licență și un master în 

perspectiva înființării 

Facultății de Medicină 

 

 

www.edumanager.ro 

 

 

Universități 

 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV), prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, a anunțat într-o conferință de presă că, 

din toamna acestui an, în perspectiva 

înființării Facultății de Medicină, se va 

introduce un program de licență Asistență 

Medicală Generală și unul de master de 

Nutriție și recuperare medicală. Popa a spus că 

după autorizarea ARACIS din această vară, la 

sesiunea din această toamnă, s-ar putea 

introduce la admitere și aceste programe. 

„Este un prim pas solid în ceea ce privește 

înființarea Facultății de Medicină”, a spus 

Popa, precizând că trei programe de licență și 

unul de master sunt suficiente pentru 

constituirea Facultății de Medicină. 

„Din momentul în care începem să lucrăm cu 

Asistența Medicală Generală, și având în 

vedere că mai avem deja două programe 

acreditate, avem mari speranțe să avem și un 

prim master, avem suficient pentru a constitui 

Facultatea de Medicină”, a arătat Popa. 

El a spus că, din luna septembrie, practic, 

începe să se constituie această facultate, 

subliniind că o decizie privind înființarea noii 



facultăți se ia în Consiliul de Administrație și 

în Senat, dar în prezent nu există suficienți 

titulari. „Nu aș vrea să pornim o facultate nouă 

cu mai puțin de zece titulari. Ar trebui să mai 

facem angajări și să mai așteptăm cel puțin un 

semestru ca să mai scoatem la concurs locuri 

pe care să le ocupăm cu medici și apoi putem 

spune că avem o structură de personal 

rezonabilă pentru a forma o facultate, pentru 

că acum avem cam de un departament”, a 

declarat rectorul. 

Rectorul USV a precizat că sediul Facultății 

de Medicină ar urma să se construiască pe un 

teren al instituției academice situat în 

proximitatea ISU Suceava. 

 

 

________ 

 

 

 

Victor Andrei Cărcăle, 

mentorul studenților 

suceveni, a pus bazele 

Specializării Română – 

Italiană și a influențat 

destine 
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Henry Brooks Adams spunea că „profesorul 

influențează întru eternitate; nici chiar el nu 

poate ști unde se oprește influența sa”. Într-

adevăr, un profesor influențează parcursul și 

viața fiecărui student căruia îi este mentor. 

Profesorul universitar Victor Andrei Cărcăle 

este omul care a pus bazele specializării de 

Română – Italiană din cadrul Facultății de 

Litere și Științe ale Comunicării a 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și cel 

care îi face pe studenți să iubească Italia. De 



asemenea, universitarul își lasă amprenta 

asupra tuturor studenților care trec prin 

mâinile lui. 

„Sunt la catedră din anul în care am terminat 

Facultatea de Litere din cadrul Universității 

Babeș Bolyai Cluj Napoca, secția engleză-

italiană, mai precis din 2003. Wow, au trecut 

deja 16 ani de activitate universitară 

neîntreruptă!”, își aduce aminte Victor Andrei 

Cărcăle. 

Acesta și-a început activitatea profesorală în 

cadrul Facultății de Litere (pe atunci), 

actualmente Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării, din cadrul USV. La început a 

predat engleză în cadrul Colegiului de 

Birotică, mai apoi, în cadrul specializării 

„Comunicare și Relații Publice”. Își aduce 

aminte, cu mult drag, de toți cei care, la 

începutul carierei universitare, l-au susținut și 

îndrumat, fiind alături de el. 

„Un loc special în inima mea îl au profesorul 

Ioan Oprea, doamna profesoară Rodica Nagy, 

doamna decan Elena-Luminița Turcu, 

doamna profesoară Claudia Costin. Toate 

cuvintele de prețuire pentru colegele mele 

dragi, profesoarele Elena Brândușa Steiciuc și 

Sanda-Maria Ardeleanu. Și nu în ultimul rând, 



camaradul meu de drum lung, Ciprian Popa”, 

a spus universitarul sucevean. 

Omul care formează oameni și-a dorit mereu 

să facă acest lucru și își aduce aminte cu 

plăcere de clipele copilăriei în care se juca 

„de-a școala”. Educat să iubească oamenii, 

profesorul vorbește cu nostalgie, dar și cu un 

mare respect, despre cei ce i-au dat viață și i-

au insuflat principii, despre părinții lui care au 

trecut la cele veșnice. 

„De mic mi-am dorit să fiu profesor! Îmi aduc 

aminte, cu bucurie, că o rugam pe mama să-

mi aducă de la Zimbru, Fabrica de Tricotaje, 

cartele perforate (care, la vremea respectivă îi 

serveau pentru pontaj!) pe care le foloseam 

pentru lucrările scrise, extemporalele, pe care 

le dădeam fie unor elevi imaginari, fie 

vecinilor de bloc. Tata era responsabil cu 

realizarea catalogului în care treceam notele. 

Am avut o primă încercare de a scrie o mini 

carte, prin clasele gimnaziale. Mai târziu, am 

avut onoarea și bucuria de a fi elevul 

Colegiului Național «Petru Rareș» din 

Suceava, pe care l-am absolvit în 1998, și de a 

avea profesori de excepție- și aici toți merită 

amintiți, dar, bineînțeles că încep cu cea care 

avea să-mi devină prietenă, companion, un 

excelent mentor, doamna profesoară Georgeta 

Brădățan. M-au marcat, definitiv, excelenții 



dascăli: Nicolae Postolache (ce profesor de 

nota 20!), Mariana Roșca, doamna dirigintă 

Jeana Horga, Camelia Butnaru, Mihaela 

Fodor, Elena Monacu. Doamna profesoară 

Brădățan este cea care mi-a fost alături, la 

propriu, atunci când, în clasa a 10-a am scris 

prima mea carte (împreună cu Anca Baboi, 

colega mea de liceu), «Discover England». Pe 

doamna profesoară Brădățan am avut-o model 

și vreau, încă o dată, să-i mulțumesc! Thank 

you for every little thing!”, a spus cu 

nostalgie, Victor Andrei Cărcăle. 

Despre Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării din cadrul USV, universitarul 

sucevean acesta susține că este locul unde s-a 

format în calitate de cadru didactic universitar 

și locul unde merge cu drag, la serviciu, din 

2003. 

„Este un mediu pe care îl împart, cu bune și cu 

mai puțin bune, cu toți colegii mei, oameni 

minunați, foarte buni profesioniști, persoane 

care merită toată admirația mea și a noastră. 

Cu riscul de a mă repeta, un mediu de lucru 

propice, în care colegii se ajută, care îți oferă 

tot ce ai nevoie pentru desfășurarea optimă a 

activității, este, alături de studenții mei 

minunați, tot ce mi-aș putea dori din punctul 

de vedere al cadrului didactic universitar. 

FLSC înseamnă, pentru noi toți, a doua casă a 



noastră. Și e mare lucru!”, a precizat 

universitarul sucevean. 

  

Studenții iubesc cursurile de italiană 

  

Victor Andrei Cărcăle este omul care îi face 

pe studenți să se îndrăgostească de Italia și să 

își dorească cu nerăbdare să participe la 

cursurile sale. În acest sens, organizează 

diferite activități muzicale, culturale și 

gastronomice care creează o atmosferă de 

familie, de prietenie și de colegialitate. 

 

 

Adelina 

Cristina 

Ciobanu 

 

 

Cele zece ediții ale 

concursului „Fancy fiesta à 

la française” au reunit peste 

2000 de participanți, la USV 
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Actualitate  

 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a organizat sâmbătă, 8 iunie, cea de-

a zecea ediție a concursului de interpretare de 

cântece în mai multe limbi „Fancy fiesta à la 

française”, în Auditoriumul Joseph Schmidt. 

La ediția din acest an au participat 12 grupuri 

de elevi, coordonate de 20 de cadre didactice, 

din 10 școli și licee : Școala Gimnazială 

„Mihail Sadoveanu”, Școala Gimnazială „Ion 

Irimescu”, Colegiul Național „Nicu Gane” și 
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10.06.19 Colegiul „Vasile Lovinescu” din Fălticeni, 

Școala Gimnazială „Mihai Halunga”, 

Hănțești, Școala Gimnazială Vatra 

Moldoviței, Școala Gimnazială Verești, 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” și 

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” din 

Suceava,  Colegiul Tehnic Rădăuți. 

Juriul concursului – format din Nicoleta-

Loredana Moroșan (lector univ. dr., USV), 

Constantin Tiron (inspector de specialitate 

pentru limbi străine, Inspectoratul Școlar 

Suceava), Daniela-Irina Melisch (președinte 

al Filialei Suceava a Asociației Profesorilor 

Francofoni din România), Tamara Sabin 

(reprezentantă a Biroului Francez și a 

profesorilor seniori), Jean-Marie Cardinet, 

Jacques Robert și Emmanuel Prieur 

(președinte, respectiv membri francezi ai 

Association Sevriolaine d’Aide et de Partage) 

și Raluca Ionesi (studentă, FLSC, USV) – a 

decis ca locurile I (unul pentru gimnaziu, 

celălalt pentru licee) să fie ocupate de Corul 

Fantezia al Școlii Gimnaziale „Mihail 

Sadoveanu” din Fălticeni, coordonat de 

doamnele Elena Pașcovici și Mirabela 

Apopei, și de grupul Colegiului Tehnic 

Rădăuți, coordonat de doamnele Loredana 

Chelba, Alina Scîntei și Elisabeta Marici. 

Corul Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” 

www.stiridinbucovina.

ro 
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din Fălticeni a fost desemnat câștigător și de 

public, extrem de exigent și onest. 

Premiile, generoase, au fost puse la dispoziția 

celor peste 270 de copii, adolescenți și 

profesori participanți de către Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, Association 

Sevriolaine d’Aide et de Partage, Agence 

Universitaire de la Francophonie, Institut 

Français de Bucarest et de Iași, Délégation 

Générale Wallonie-Bruxelles à Bucarest și 

grupul Herlitz. Spectacolul a fost prezentat de 

un grup de studenți ai FLSC (implicați și în 

proiectul ROSE MIRAGES). 

Această ediție a concursului „Fancy fiesta à la 

française”, organizat de Facultatea de Litere și 

Științe ale Comunicării din Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, a fost și cea 

din urmă. 

„ Concursul și-a atins, în cei zece ani, 

obiectivele : a pus frumos și eficient în valoare 

specificul plurilingv și pluricultural al 

Literelor sucevene, a încurajat colaborarea 

între învățământul universitar și cel 

preuniversitar, dar și între diferitele generații 

de profesori, studenți și elevi, a oferit un cadru 

plăcut pentru ca tinerii din școlile și liceele 

sucevene să se cunoască mai bine, să se 

inspire unii pe alții. Cele zece ediții ale 



concursului „Fancy fiesta à la française” au 

reunit peste 2000 de participanți, din 

aproximativ 30 de instituții școlare (grădinițe, 

școli, licee, din mediul urban și rural), 

implicând peste 50 de cadre didactice și 

beneficiind de sprijinul unor parteneri 

constanți (AUF, ASAP, Institut Français, 

Délégation générale Wallonie-Bruxelles, OIF, 

ARPF, Casa de Cultură a Studenților, dar și 

diverși agenți economici, cum ar fi Librăriile 

Alexandria sau Tudia Lactate). 

Atât cântăreții, cât și organizatorii au rămas cu 

multe amintiri plăcute, dar și cu o rezervă 

inepuizabilă de optimism: e nevoie de doar 

puțină voință și bunăvoință pentru ca armonia 

să câștige! Gaudeamus igitur!”, au transmis 

Simona-Aida Manolache și Elena-Camelia 

Biholaru.  

 

 

______ 

 

 

Cele zece ediții ale 

concursului „Fancy fiesta à 

la française” au reunit peste 

2000 de participanți, la USV 
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IDEM 

Răzvan 

Săcrieru 

Cum a fost la cea de-a patra 

ediție a Concusului Județean 

„Simion Mehedinți” 

www.ziaruldevrancea.

ro 

______ Sâmbătă, 8 iunie 2019,  s-a desfășurat la 

Colegiul Național Unirea a patra ediție a 

Concursului Județean „Simion Mehedinți”, ce 



desfășurată sâmbătă, 8 iunie 

la CNU Focșani 

10.06.19 a avut în acest an tema „Geograful francez 

Emmanuel de Martonne și România”, o temă 

care a permis evidențierea contribuției 

geografului francez Emmanuel de Martonne 

la trasarea granițelor României Mari în cadrul 

Conferinței de Pace de la Paris, în 1919. 

Activitatea de anul acesta a completat într-un 

mod armonios ediția de anul trecut 

„Centenarul Marii Uniri. Perspective 

geografice”, când a fost evocată activitatea 

unor geografi români (unii dintre ei, discipoli 

ai marelui geograf francez, pasionat de 

România și de țăranul român) la înțelegerea 

unității de neam, spațiu și credință a românilor 

din spațiile intra și extracarpatice, la formarea 

unei conștiinței naționale și în final la Marea 

Unire. 

Manifestarea a fost structurată pe 2 mari 

evenimente – un concurs organizat pe 2 

secțiuni (secțiunea teoretică și secțiunea eseu), 

la care au participat 8 echipe reprezentând 

licee din Focșani și care a fost câștigat de 

echipa Colegiului Economic „Mihail 

Kogălniceanu”, urmat de elevii Colegiului 

Național Pedagogic „Spiru Haret” (premiul al 

II-lea), Colegiul Național „Alexandru Ioan 

Cuza” (premiul al III-lea), Colegiul Național 

„Unirea”, Liceul de Artă „Gheorghe 

Tattarescu” și Colegiul Tehnic Auto „Traian 



Vuia” (mențiune), Colegiul Tehnic „Ion 

Mincu” și Liceul Tehnologic „G.G. 

Longinescu” (diplomă de participare).  La 

secțiunea eseu au fost premiate lucrările 

elevilor Nectaria Guraliuc de la Liceul de Artă 

„Gheorghe Tattarescu” (premiul I), Staicu, 

Dărăban Roberta Petronela de la Colegiul 

Național „Unirea” (premiul al II-lea), eleva 

Pistrui Cristina de la Colegiul Tehnic „Ion 

Mincu” (premiul al III-lea), Gabriela de la 

Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza, 

Tomulescu Gabriel de la Liceul „G.G. 

Longinescu” și Mang Arthur Mihai de la 

Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu”  

(mențiune). 

La fondul de premiere au contribuit Asociația 

„Simion Mehedinți”, Asociația pentru 

Conservarea Diversității Biologice (ACDB), 

Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea 

prin programul LIFE WOLF. 

Al doilea eveniment l-a reprezentat secțiunea 

de comunicări științifice  - prof.dr. Răzvan 

Săcrieru - „Vrancea în cercetările 

geomorfologice ale lui Emmanuel de 

Martonne”, drd. George Vasile Ursu, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava - 

„Aspecte inedite din activitatea geografului 

francez Emmanuel de Martonne în România” 

și dr. Romeo Valentin Muscă -                       



„Considerațiuni privind harta etnografică a 

Țărilor Române în viziunea lui Emmanuel de 

Martonne”. Toate comunicările, deși au 

abordat aspecte diferite ale vieții și activității 

geografului francez, au reliefat dragostea și 

atașamentul acestui savant pentru România și 

români, dovedită prin întreaga activitate strict 

științifică (creatorul geomorfologiei în 

România) dar și prin impactul geopolitic al 

cercetărilor sale realizate în toate provinciile 

românești. 

Un eveniment complex cu un conținut 

științific ce a încântat publicul participant, 

elevi, profesori, oameni pasionați deopotrivă 

de geografia și istoria acestui neam și care s-a 

desfășurat în în sala de festivități a Colegiului 

Național „Unirea”, unul dintre organizatorii 

evenimentului alături de Inspectoratul Școlar 

Județean Vrancea, Societatea de Geografie 

din România- Filiala Vrancea și Asociația 

Personalului Didactic „ Simion Mehedinți”. 

______ „S-au stins luminile rampei" 

pentru una dintre cele mai 

reușite ediții ale Festivalului 

internațional „Video ART" 

pentru adolescenți 

www.ziare.com 
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______ Organizată în mod tradițional de către 

Colegiul Național „Petru Rareș" din Suceava 

și Asociația cultural-educativă „Clubul Video 

ART" a elevilor de la această instituție, ediția 

din acest an a reprezentat o cotitură în 

derularea sa. Numărul de participanți la 

această ediție a depășit orice așteptare din 
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10.06.19 partea organizatorilor, mai ales în ceea ce 

privește filmele din străinătate, ce au sosit 

într-un număr impresionant, aproape egal cu 

cel din Romania. Nu atât numărul acestora a 

contat, cat mai ales calitatea lor, încântând 

publicul spectator, dar și juriul de specialitate, 

care a apreciat în mod corespunzător fiecare 

film, în parte. 

Au trimis filme adolescenți din Austria, 

Belgia, Luxemburg, Macedonia, România, 

Rusia, Spania si Ucraina, totalizând aproape 

60 de proiecte cinematografice cu o tematică 

diversă, ce a demonstrat că tinerii de 

pretutindeni au o viziune comună asupra 

existenței, sunt preocupați de aceleași 

probleme ale societății, cu care și ei se 

confruntă. 

Derulat pe parcursul a trei zile pline, a avut în 

centru atenției, celebra „probă de film", ce a 

dat unicitate în plan european festivalului de 

la Suceava, fapt remarcat încă de acum doi 

ani, de însuși președintele în exercițiu al 

Uniunii Internaționale a Cinematografiei de 

Amatori (UNICA), Dave Watterson, din 

Marea Britanie. Constituind așa-numita etapă 

finală a festivalului, proba de film, a fost una 

spectaculoasă, prin modul ei de desfășurare, 

organizatorii propunând o temă mai mult 

decât incitantă: „Păstoritul în Bucovina". 
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Pentru aceasta, a fost necesară o pregătire 

minuțioasă înainte de desfășurare, în contextul 

căreia Centrul cultural Bucovina a avut - ca de 

obicei - un rol însemnat, asigurând întreaga 

logistica. Locații precum Mălini, Râșca, Capu 

Satului sau Munceii Rarăului au constituit 

subiectul filmelor de concurs din acest an. 

Participanții concurenți, veniți din alte orașe 

ale țării s-au bucurat, mai întâi, de frumusețea 

locurilor respective, dar și de vremea 

excelentă pentru filmare, aceasta permițându-

le realizarea unor secvențe de o frumusețe, 

cum numai la munte putem găsi. Bucovina, cu 

splendorile ei, a știut - si de aceasta dată - sa-

și întâmpine oaspeții, așa cum știe ea mai bine, 

dintotdeauna. 

Juriul festivalului din acest an a fost alcătuit 

din conf. dr. Radu Olareanu, de la 

Universitatea de Arte din Tg-Mures, 

președintele juriului, Emilian Urse, 

președintele Asociației Naționale a 

Cinecluburilor din Romania de la București, 

Dumitru Alexe de la firma „Studio Video 

Art", București, director de imagine, Relu 

Tabara, de la TVR Iași, director de imagine și 

Nicu Mihali, documentarist, de la București. 

[…] 

Pentru ca acest eveniment să aibă o reușită 

deplină și-au adus aportul corespunzător, o 



serie de instituții devenite tradiționale în 

implicarea organizării: Consiliul Județean, ca 

principal finanțator, Universitatea „Stefan cel 

Mare”, Suceava, Centrul cultural Bucovina, 

Inspectoratul școlar al Județului Suceava. Au 

contribuit la reușita evenimentului și un 

număr redus de sponsori, cărora le mulțumim 

și pe această cale, numele lor putând fi reținute 

de pe site-ul evenimentului: 

www.concursulvideoart.ro 

______ Mai multe acțiuni sunt 

organizate în cadrul 
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______ O campanie de informare, educare și 

conștientizare privind efectele consumului de 



campaniei de informare, 

educare și conștientizare 

privind efectele consumului 

de alcool, care se derulează 

în județul Suceava, pe 

parcursul lunii iunie 
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alcool se derulează în județul Suceava pe 

parcursul lunii iunie, sub sloganul “Nu merită 

să riști!”. 

Directorul executiv al Direcției de Sănătate 

Publică Suceava, medicul Liliana Grădinariu, 

a precizat, luni, într-un comunicat de presă, că 

autoritățile sanitare sucevene în parteneriat cu 

Clinica ALIAT Suceava, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” – secția Asistență Socială, 

Asociația Addictless Suceava, asistenții 

medicali comunitari din județ, desfășoară în 

cursul lunii iunie 2019 campania de 

informare, educare și conștientizare cu tema 

Luna Națională a Informării despre Efectele 

Consumului de Alcool. 

Grădinariu a precizat că, în data de 5 iunie, 

DSP Suceava și Alianța pentru Lupta 

Împotriva Alcoolismului și 

Toxicomaniilor(ALIAT) au organizat o 

acțiune cu prilejul Zilei Naționale de testare a 

consumului de alcool. 

 

„Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 

alcoolul este a treia cauză de boală și moarte 

prematură pentru populația generală, fiind 

responsabil pentru mai mult de 200 de boli. 

Adolescenții și tinerii reprezintă o populație în 

mod particular la risc, datorită percepției 



inadecvate asupra consecințelor alcoolului. 

Unul din zece decese la femeile cu vârsta între 

15 și 29 de ani și unul din patru decese la 

bărbații de aceeași vârstă este legat de 

consumul de alcool. Aproximativ 80% din 

adolescenții români în vârstă de 16 ani au 

consumat cel puțin o dată în viață alcool. 

Vârsta medie la care adolescenții români 

încep să bea este 14 ani, numărul băieților care 

consumă alcool dublându-se până la vârsta 

majoratului. Cei mai vulnerabili la efectele 

alcoolului sunt adolescenții care încep să bea 

înainte de a împlini 15 ani. Aceștia au un risc 

de patru până la șapte ori mai mare de a deveni 

dependenți de alcool față de colegii lor care 

încep să bea după vârsta de 17 ani. Pe perioada 

adolescenței, cu fiecare an câștigat fără 

consum de alcool, riscul dependenței scade în 

medie cu 10 procente. La gravide, consumul 

de alcool este un factor de risc pentru evoluția 

sarcinii, fiind asociat cu moartea fătului, avort 

spontan, naștere prematură, creștere 

intrauterină deficitară a fătului, greutate mică 

la naștere a nou-născutului. Alcoolul 

interferează cu dezvoltarea normală a 

diferitelor țesuturi și organe ale fătului, în 

principal la nivelul sistemului nervos, 

determinând un spectru de tulburări 

ireversibile cunoscute sub denumirea de 

sindrom alcoolic fetal. Semnele și simptomele 



sindromului includ malformații ale capului, 

feței și organelor interne, retard mental și 

tulburări comportamentale, dificultăți de 

funcționare și de adaptare la viața cotidiană, 

cu manifestare pe parcursul întregii vieți. 

Formele de manifestare și severitatea acestora 

pot varia de la individ la altul. Sindromul 

alcoolic fetal poate fi prevenit prin abstinența 

de la alcool pe durata sarcinii”, a explicat 

Grădinariu. 

Ea a precizat că această campanie are ca scop 

formarea unor valori și atitudini pozitive față 

de stilul de viață sănătos și stimularea 

schimbărilor pozitive în comportamentul 

legat de alcool, iar din grupurile țintăale 

campaniei din acest an fac parte gravidele, 

femeile care planifică o sarcină în viitorul 

apropiat, precum și copiii și tinerii sub 18 ani. 

Sursa citată menționează că pentru gravide 

mesajul cheie este: “ nu există un tip de 

băutură alcoolică sau cantitate sigură de alcool 

care să poată fi consumate fără riscul unor 

efecte negative asupra sarcinii și dezvoltării 

fătului.”, în timp ce pentru copii și tineri 

mesajul cheie este: „Consumul de alcool în 

copilărie  sau adolescență îți poate afecta 

dezvoltarea sistemului nervos și 



performanțele școlare, relațiile cu cei din jur,  

comportamentul social și sănătatea mintală”. 

În cadrul campaniei derulate în județul 

Suceava sunt incluse mai multe acțiuni, 

respectiv diseminarea informației prin 

mijloace media (presă scrisă, emisiuni 

radioTV, bannere TV, internet, website, social 

media), autoevaluarea consumului de alcool 

cu ajutorul chestionarului AUDIT, la 

persoanele în vârstă de peste 15 ani în 13 

centre de testare, aplicarea intervenției scurte 

la persoanele aflate la aflate la risc de consum 

dăunător de alcool, referirea persoanelor cu 

consum dăunător și a celor cu tulburări clinice 

sau mentale datorate alcoolului spre serviciile 

medicale și psihologice specializate, 

organizarea unor acțiuni educative la Colegiul 

Tehnic de Industrie Alimentară Suceava și la 

Liceul Tehnologic ,„Oltea Doamna” 

Dolhasca, în colaborare cu Agenția Națională 

Împotriva Traficului de Persoane, Centrul 

Regional Suceava. 

Totodată, vor fi distribuite și materiale 

promoționale cu mesaje educative. 

DSP Suceava va organiza în data de 21 iunie 

un atelier de lucru cu tema „Nu merită să 

riști!”, în cadrul căruia specialiștii Clinicii 

Aliat Suceava vor prezenta informații despre 



efectele consumului de alcool asupra copiilor, 

tinerilor și copiilor nenăscuți, la acest 

eveniment fiind invitați să participe asistenți 

medicali comunitari din județ, studenți de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Facultatea de Istorie și Geografie, programul 

de studii Asistență Socială. 

Această campanie este finanțată de Ministerul 

Sănătății prin Programul Național de Evaluare 

și Promovare a Sănătății, iar suportul 

metodologic al campaniei este asigurat de 

Institutul Național de Sănătate Publică. 

 


