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Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii Mihai Eminescu 

organizează în perioada 13-15 iunie Zilele Eminescu. 

Manifestările debutează pe 13 iunie cu lucrările Colocviului de 

exegeză literară în honorem. Insurgența lui Ion Negoitescu, 

organizat în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară Mihai 

Eminescu din Iași. Ediția de anul acesta a colocviului își propune 

să creioneze portretul unui exeget care: a impus cu fermitate 

criteriul estetic în judecata critică, într-o epocă a compromisurilor 

intelectuale și a confuziei valorilor, prin articolele incluse în 

volumul Scriitori moderni, dar și prin alte lucrări; a radicalizat 

discursul eminescologilor de până la el, prin studiul Poezia lui 

Eminescu (acțiunea de valorificare a postumelor „până la 

răsturnarea raportului valoric dintre acestea și antume" fiind 

numita de Petru Poanta „insurgența lui I. Negoitescu"); a 

revoluționat conceptul de istorie literară, renunțând complet la 

biografii, la „istoria propriu-zisă, politică, implicând-o însă în 

context", prin Istoria literaturii romane. 

 

Lucrările colocviului se vor desfășura pe durata a două zile și vor 

fi organizate în două secțiuni de comunicări științifice (pe 13 iunie, 

în Amfiteatrul Laurențiu Ulici al Bibliotecii Naționale de Poezie 

Mihai Eminescu din Ipotești, între orele 11.00-13.00 și 14.00-

16.30) și o masă rotundă (pe 14 iunie, la Biblioteca Centrală 

http://www.ziare.com/botosani/stiri-life-show/
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Universitară Mihai Eminescu din Iași, începând cu ora 11.00). La 

colocviu și-au anunțat participarea: Pompiliu Crăciunescu 

(Universitatea de Vest din Timișoara), Vasile Spiridon 

(Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău), Dinu Moscal 

(Institutul de Filologie Romana „A. Philippide"), Magda Cârneci 

(PEN România), Simona Popescu (Universitatea din București), 

Mircea A. Diaconu (Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava), 

Alexandru Ovidiu Vintilă (Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera"), 

Livia Iacob (Universitatea „A.I. Cuza" din Iași), Doru Scărlătescu 

(Universitatea „A.I. Cuza" din Iași), Ana Bantos (Universitatea de 

Stat „Alecu Russo" din Bălți), Alexandru Bantos (revista Limba 

română, Chișinău), Ioan Milica (Biblioteca Centrala Universitară 

Mihai Eminescu din Iași). 

 

Pe data de 15 iunie, manifestările de comemorare a lui Mihai 

Eminescu vor începe la ora 10.00 cu un Te Deum ținut în 

Bisericuța familiei Eminovici. La ora 10.30 vor avea loc depuneri 

de flori la bustul poetului. 

 

De la ora 11.00, în Amfiteatrul Laurențiu Ulici al Bibliotecii 

Naționale de Poezie Mihai Eminescu din Ipotești, se va desfășura 

ceremonia de acordare a Premiului pentru traducerea și 

promovarea operei eminesciene unui traducător propus de un juriu 

național, din care fac parte: prof. Mircea A. Diaconu 

(Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava), prof. Vasile 

Spiridon (Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău), prof. 

Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu). 

 

Inițiat de Memorialul Ipotești în anul 2011, premiul a fost acordat, 

de-a lungul timpului, traducătorilor: Chiril Covaldji (Rusia) - 
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2011; Geo Vasile (România) - 2012; Constantin Abaluta 

(România) - 2013; Gisele Vanhese (Franța) - 2014; Christian W. 

Schenk (Germania) - 2015; Adrian George Sahlean (SUA) - 2016; 

Enrique Nogueras Valdivieso (Spania) - 2017; Jean-Louis Courriol 

(Franța) - 2018. 

 

Laudatio pentru laureatul ediției 2019 al Premiului pentru 

traducerea și promovarea operei eminesciene va fi rostit de prof. 

Vasile Spiridon (Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău). 

 

Între orele 11.50 și 12.50, în Amfiteatrul Laurențiu Ulici se vor 

desfășura lecturile poetice sub genericul Poeți în dialog, cu 

participarea poetelor Magda Cârneci și Simona Popescu. Discuția 

va fi moderată de Lucia Esurcanu. 

 

Magda Cârneci (n. 28 decembrie 1955) este poeta, critic de artă, 

eseistă, publicistă și traducătoare. Între 2007 și 2010 a condus 

Institutul Cultural Roman din Paris. În prezent, este Președintele 

PEN România. A debutat editorial în 1980 cu volumul de poezie 

Hipermateria (Cartea Românească, București), semnat cu 

pseudonimul Magdalena Ghica. A publicat volumele de poezie: O 

tăcere asurzitoare (Eminescu, București, 1985); Haosmos (Cartea 

Românească, București, 1992); Psaume (Autre Temps, Marseille, 

1997); Poeme/ Poems (Paralela 45, Pitești, 1989); Poeme politice 

(Axa, Botoșani, 1989); Haosmos și alte poeme (antologie; Paralela 

45, Pitești, 2000); Trois saisons poetique (PHI, Luxemburg, 2008); 

Poeme TRANS (Tracus Arte, București, 2012), Viața (Paralela 45, 

Pitești, 2016) s.a. Este autoarea volumului de proză FEM (Cartea 

Românească, București, 2011) și a eseului Arta anilor ′80. Texte 

despre postmodernism (Litera, București, 1996). 
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Simona Popescu (n. 10 martie 1965) este poeta, prozatoare și 

eseistă, conferențiar la Facultatea de Litere a Universității din 

București. A debutat editorial în 1990, cu volumul de poezie 

Xilofonul și alte poeme (Litera, București). În 1991, apare în 

volumul colectiv Pauza de respirație (Litera, București), alături de 

Andrei Bodiu, Caius Dobrescu și Marius Oprea, cei patru autori 

alcătuind Grupul de la Brașov. A mai publicat volumele de poezie: 

Juventus (Cartea Românească, București, 1994); Noapte sau zi 

(Paralela 45, Pitești, 1998); Juventus și alte poeme (antologie; 

Paralela 45, Pitești, 2004); Lucrări în verde sau Pledoaria mea 

pentru poezie (Cartea Românească, București, 2006). Este 

autoarea eseurilor: Volubilis (Paralela 45, Pitești, 1998); Salvarea 

speciei. Despre suprarealism și Gellu Naum (Editura Fundației 

Culturale Romane, București, 2000); Autorul, un personaj 

(Paralela 45, Pitești, 2015). A publicat romanul Exuvii (Nemira, 

București, 1997; reeditat în mai multe rânduri la Editura Polirom și 

ajuns în prezent la ediția a VII-a) și volumul de „critificțiune" 

Clava. Critificțiune cu Gellu Naum (Paralela 45, Pitești, 2004). 

După lecturile poetice, începând cu ora 13.00, participanții la 

evenimentele de la Ipotești sunt invitați să viziteze expozițiile din 

incinta Memorialului. 

 

Începând ora 17.00, în amfiteatrul exterior al Memorialului 

Ipotești va avea loc un concert simfonic susținut de Filarmonica de 

Stat din Botoșani. 

 

Tot pe data de 15 iunie, la Muzeul Municipal din Iași/ Galeriile 

Anticariat „Dumitru I. Grumazescu" va avea loc vernisarea 

expoziției itinerante Pe urmele Poetului - Spiru Vergulescu, care 
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conține grafica din colecția de artă a Memorialului Ipotești. 

Evenimentul va fi moderat de Coținel Munteanu. 

 

(Comunicat de presa) 

---------- 
Vernisajul 

expoziției de benzi 

desenate „Les 

mille planètes de 

Valerian et 

Laureline”, la 

USV 

 

www.monitorulsv.ro Ultima oră 

local 
Luni, 17 iunie, ora 12:00, Galeria de Artă a Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, Corp A, etaj 1, va găzdui vernisajul 

expoziției de benzi desenate „Les mille planètes de Valerian et 

Laureline”/„Cele 1000 de planete ale lui Valerian și Laureline!”. 

Această expoziție itinerantă este organizată în cadrul proiectului 

Institutului Francez din România – București intitulat „Printemps 

roumain de la BD francophone”/ „Primăvara românească a 

benzilor desenate francofone”, care se derulează pe perioada 

acțiunilor „Sezonului Franța-România 2019”. 

Școala de vară francofonă de la Suceava se va deschide luni, 17 

iunie, iar programul zilei va include și vernisajul acestei expoziții, 

care va putea fi vizitată de publicul sucevean până pe 14 iulie. 

Panourile expoziției sunt în limba franceză și în limba română și 

au fost realizate de către Institutul Francez de la Paris. Ele au fost 

deja expuse la București, dar și la Salonul de Benzi Desenate de la 

Sibiu, în 2018, precum și în alte orașe: Timișoara, Cluj, Oradea. 

Pe parcursul expoziției, vor rula filme – adaptări ale unor benzi 

desenate. 

 

----------- 
Prima Olimpiadă 

Națională de 

Creativitate 

Științifică se 

deschide sâmbătă, 

www.monitorulsv.ro Ultima oră 

local 
Etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică este 

organizată de Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și Societatea Științifică „Cygnus”- centru 

UNESCO, în perioada 15-20 iunie la Suceava și Gura Humorului. 
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la Universitatea 

din Suceava 

 

Olimpiada de Creativitate Științifică se află la prima ediție și a fost 

înființată la inițiativa comună a Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Inspectoratului Școlar Județean Suceava și Societății 

Științifice „Cygnus”- centru UNESCO, pentru a contribui la 

orientarea educației naționale către transformările profunde ce au 

loc într-o societate bazată pe cunoaștere și către dezvoltarea 

competențelor specifice creativității în domeniul științific și tehnic 

la elevi. 

Olimpiada de Creativitate Științifică este organizată pe două 

categorii, juniori (clasele a V-a – a VIII-a) și seniori (clasele a IX-

a – a XIII-a), având următoarele secțiuni tematice: Științe 

fundamentale; Științe aplicate; Tehnologia Informației și Robotică. 

Participarea la olimpiadă se desfășoară în echipe de 2 sau 3 elevi, 

care vor intra în concurs cu un proiect sau un studiu din domeniul 

științific sau tehnic. La etapa națională s-au calificat 38 de echipe, 

numărul maxim permis de regulament, echipe care au în 

componență 99 de elevi proveniți din 15 județe. 

Festivitatea de deschidere a Olimpiadei va avea loc în data de 15 

iunie, începând cu ora 16:00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Pe durata 

evenimentului, activitățile de prezentare și jurizare a lucrărilor vor 

alterna cu activități de informare și formare în domeniul inventicii 

și educației creative precum și cu programe culturale și turistice în 

județul Suceava. 

Elevii olimpici și profesorii însoțitori vor participa și la Târgul 

Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru Tineret, 

ICE-USV (Innovation and Creative Education) precum și la 

prezentările 10-InSTED (10-minute presentations about 

Innovation în Science, Technology, Engineering and Design), 

manifestări ce se vor desfășura în perioada 18-19 iunie la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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Festivitatea de premiere a Olimpiadei va avea loc în data de 19 

iunie, începând cu ora 15, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, premiile oferite de 

Ministerul Educației Naționale fiind suplimentate de medalii, 

diplome și premii oferite de organizatorii locali și de OSF Global 

Services, sponsorul principal al Olimpiadei Naționale de 

Creativitate Științifică. 

Programul complet al Olimpiadei Naționale de Creativitate 

Științifică poate fi consultat pe pagina web dedicată olimpiadei, la 

adresa https://www.isj.sv.edu.ro/oncs/index.php/program . 

Prof.univ.dr. Mihai Dimian 

Prorector cu activitatea științifică al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava 

Președinte al Comisiei Centrală a Olimpiadei Naționale de 

Creativitate Științifică 

 

Adelina 

Talpalariu 
Absolvenții 

promoției 2019, de 

la Universitatea 

din Suceava, au 

fost celebrați în 

centrul 

municipiului 

 

www.monitorulsv.ro Local Pagina de joi, 13 iunie, din evoluția Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava (USV) a fost consacrată sărbătoririi celei mai noi 

generații de absolvenți a instituției. 

Festivitatea de absolvire a fost organizată chiar în centrul orașului, 

alături de țineri participând profesori, decani, conducerea USV, 

autorități locale și județene, care au felicitat tânăra generație 

pentru reușita lor și i-au adresat mesaje de încurajare și susținere. 

În centrul atenției tuturor au stat însă cei zece șefi de promoție ai 

celor zece facultăți de la USV, cei care pe parcursul anilor de 

studiu s-au evidențiat prin rezultate deosebite. 

Este vorba despre: Georgiana Iuliana Apopei - Facultatea de Drept 

și Științe Administrative, Gabriela Racu – Facultatea de Educație 

Fizică și Sport, Dana Huțu - Facultatea de Inginerie Alimentară, 

https://www.isj.sv.edu.ro/oncs/index.php/program
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Răzvan Constantin Ungurașu - Facultatea de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor, Eusebiu Munteanu - Facultatea de 

Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, Elena Burciu- 

Facultatea de Istorie și Geografie, Mihaela Diaconescu - 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Rebeca Simona 

Iriciuc - Facultatea de Silvicultură, Denisa Alexandra Chifan - 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, Teodora 

Papuc - Facultatea de Științe ale Educației. 

  

„Misiunea USV a fost îndeplinită cu succes” 

La rândul lui, rectorul Valentin Popa a amintit de o serie de 

clasamente unde USV a fost foarte bine cotată, a vorbit despre 

misiunea universităților și despre provocările viitorului cu care se 

vor confrunta studenții. 

„Trăind în era informației, martori ai transformării societății 

informaționale în societatea cunoașterii, vorbim tot mai des, mai 

ales în domeniul educației, de schimbări, de reforme și uităm 

menirea principală, fundamentală a universităților, aceea de a 

dezvolta personalitatea studentului și a absolventului. Abia apoi de 

a asigura suficiente competențe absolventului pentru a se putea 

adapta ușor la meseriile încă necunoscute care îl așteaptă în 

viitor”, a menționat Popa. 

Acesta a arătat că anumite studii lansează idei care pot să 

descurajeze pe o parte dintre absolvenți sau, dimpotrivă, să-i 

motiveze. Astfel, potrivit rectorului, peste 85% dintre meseriile de 

pe piața forței de muncă din anul 2050 nu se cunosc încă astăzi. În 

următorii 10 ani, 10% dintre posturile de muncă de la nivel global 

vor fi automatizate, ceea ce va însemna o disponibilizare a 800 de 

milioane de oameni. 

Despre USV, rectorul instituției a menționat că aceasta, prin 

absolvenții săi, și-a consolidat poziția în dezvoltarea comunității 
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locale. 

„Sunt convins că dincolo de programa universitară, misiunea USV 

de a cizela, de a modela personalitatea dumneavoastră, de a 

încuraja creativitatea a fost îndeplinită cu succes”, a mai transmis 

Valentin Popa. 

În cadrul cursului festiv au mai luat cuvântul autorități locale și 

județene, dar și cei zece absolvenți merituoși, lideri ai promoției.  

Un concert de hardcore moldovenesc, ce a vibrat de energie de la 

început până la sfârșit, cu formația Zdob și Zdub, a încheiat cea 

de-a treia ediție a festivității de absolvire de la USV. 

 

Adelina 

Talpalariu 
Belșug de bucurie 

și optimism la 

Marșul 

absolvenților 2019 

de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

 

www.monitorulsv.ro Local O mare de bucurie și entuziasm a cuprins, ieri, străzile 

municipiului Suceava, la desfășurarea unei noi ediții a Marșului 

absolvenților Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. Este 

evenimentul care de trei ani de zile celebrează fiecare promoție de 

studenți, care astfel își iau rămas bun, în mod simbolic, de la 

colegi și profesori, de la anii de facultate. 

Peste 1.000 de țineri au dat culoare orașului, cucerind mai întâi 

campusul, punctul de plecare a marșului, și ulterior arterele din 

centrul orașului, într-un belșug de veselie și optimism. 

Marșul a început la ora 18.00 din parcul Universității Suceava și a 

continuat pe traseul Primăria Suceava, bulevardul Ana Ipătescu, 

Biblioteca Județeană și s-a încheiat pe esplanada din fața Casei de 

Cultură. 

Coloana a fost deschisă de studenții din anul II de la specializării 

Poliție locală, urmați apoi de ținerii absolvenți, care au fluturat 

steaguri, au purtat tricouri personalizate cu însemnele universității, 

s-au înarmat cu vuvuzele, fluiere, eșarfe și baloane și au pornit în 

ritm de veselie spre centrul orașului. Unii mai curajoși au scandat 

http://www.monitorulsv.ro/
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numele facultății absolvite sau două-trei versuri simpatice despre 

anii studenției, atrăgând atenția și totodată admirația trecătorilor. 

„Au fost ani frumoși și grei, productivi. Au fost multe amintiri 

frumoase, plimbări, ieșiri cu colegii, ba chiar și din sălile de 

seminarii, cu profesorii, avem amintiri plăcute”, ne-a mărturisit 

Maria, din Marginea, absolventă de Administrație Publică. 

Emoție, bucurie și nostalgie, toate la un loc s-au regăsit, ieri, pe 

chipurile absolvenților suceveni care, cu greu, au vrut să-și ia 

rămas bun de la profesori și colegi. 

„A fost o experiență absolut minunată, cu bune, cu rele. Parcă a 

fost prea scurt, aș mai fi vrut, absolut extraordinar. Profesorii au 

fost minunați, foarte aproape de studenți, nu se compară cu nimic, 

și colegii foarte maturi, simpatici, creativi, nebuni, cei mai buni 

colegi”, a menționat Ioana, de la Litere și Științe ale Comunicării. 

Despre cei patru ani de Electronică aplicată, Beniamin din 

Botoșani ne-a povestit că: „A fost frumos, chiar mă gândeam că aș 

putea să continui. Fiind inginerie a fost multă materie, dar pentru 

că mi-a plăcut mi s-a părut ușor. Am amintiri multe de la 

concursuri, de la ore, laboratoare, au fost destule lucruri 

interesante, am avut ieșiri cu colegii”. 

Odată ajunși pe esplanada din centrul orașului, studenții au 

participat la festivitatea de absolvire. 

 

- 
Ultima ora local: 

Belșug de bucurie 

și optimism la 

Marsul 

absolvenților 2019 

de la Universitatea 

monitoruldestiri.ro 
14.06.19 

- IDEM 
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Ștefan cel Mare 

Suceava 

Marius Suiu 
Universitarii 

încearcă să se 

regrupeze pentru a 

spera la revenirea 

în Liga Națională 

 

www.monitorulsv.ro Sport local După retrogradarea în Divizia A și plecarea mai multor jucători 

importanți, echipa de handbal a Universității face toate eforturile 

pentru a forma din nou un lot competitiv, cu care să revină din nou 

în Liga Națională, situație prin care a mai trecut de cel puțin două 

ori de la înființarea clubului. În acest sezon, studenții au primit 

confirmarea finanțatorilor principali că vor fi sprijiniți în 

continuare în acest nou proiect ce se va întinde pe cel puțin trei 

ani. În această perioadă, cât jucătorii sunt în vacanță, 

coordonatorul tehnic al tuturor loturilor ale secției de handbal de la 

Clubul Sportiv Universitar Suceava, Petru Ghervan, alături de 

staff-ul tehnic al echipei de seniori, caută soluții pentru a completă 

și întări lotul de jucători. În plus, universitarii mai așteaptă 

răspunsuri și de la jucătorii din Suceava ce mai au contract sau 

care n-au plecat până acum, dar și de la alți handbaliști din țară și 

de la Liceul cu Program Sportiv Suceava. 

„Ne-au plecat cel puțin nouă jucători, și de aceea încercăm să 

completăm lotul pentru sezonul ce urmează, unul în care nu avem 

cum să ne propunem altceva în afară de revenirea în Liga 

Națională. Avem câțiva jucători ce mai au contract, cu unii am 

ajuns la o înțelegere, iar cu o parte vom încheia discuțiile până la 

finalul acestei săptămâni, în ce condiții vor rămâne. Ne vom baza 

în continuare pe sportivii ce au evoluat la echipa a doua și care au 

terminat junioratul sau mai joacă la LPS Suceava, precum 

Lazurcă, Lazoreac, Vizitiu. În plus discutăm și cu mai mulți 

jucători din țară, ce nu mai sunt juniori sau au terminat școala și 

pot să vină la facultatea noastră, în special handbaliști de 

perspectivă ce au fost la loturile naționale”, a explicat Petru 
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Ghervan. Dintre handbaliștii care au jucat la ambele echipe ale 

CSU în ultimul sezon se regăsesc Duman, Oancea, Ionescu, 

Pintilei, Mihăescu, Alupoaie, Lupu, Stanciuc, Cozorici, 

majoritatea fiind crescuți și formați la LPS Suceava. În plus, dintre 

jucătorii de la prima echipă, Olariu este cu semnul întrebării, iar 

Adomnicăi, Ciubotariu și Șoldănescu sunt încă în discuții, iar 

sârbul Lakovic a confirmat că vrea să rămână, dar încă nu a 

semnat nimic. 

  

Ghervan este de părere că pentru a trece de baraj, echipa trebuie să 

mai aducă 4-5 jucători cu experiență 

Coordonatorul tehnic al universitarilor crede că pentru obiectivul 

propus, acela de a reveni în prima ligă, echipa are nevoie de 4-5 

jucători cu experiență în Liga Națională, asta pe lângă jucătorii de 

perspectivă ce vor veni în această vară. 

„Având în vedere că echipa a doua a terminat pe locul III, singurul 

obiectiv este acela de a reveni în primul eșalon. Va conta ce 

răspuns vom primi de la jucătorii cu experiență de la noi, 

Adomnicăi, Ciubotariu, Șoldănescu, dar și de la Olariu, iar în 

funcție de asta cred că vom avea nevoie de 4-5 jucători ce au mai 

evoluat în Liga Națională, pentru a putea lupta cu șanse reale la 

barajul de promovare, Până atunci vom evolua cu ce lot vom avea, 

dar cred că acei jucători cu experiență ar trebui să-i găsim până-n 

iarnă, pentru a se integra în angrenajul echipei. Avem copii foarte 

buni care vin din urmă, inclusiv la Universitatea, juniorii III ce au 

ieșit campioni de curând, dar și mai mari, pe care vom încerca să-i 

creștem și depinde mult în cât timp se vor maturiza. Important este 

să avem un sprijin financiar constant și cred că-n 3-4 ani am putea 

accede în play-off-ul Ligii Naționale”, a declarat Petru Ghervan. 
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Coordonatorul tehnic al CSU a mai adăugat că nimeni nu și-a dorit 

retrogradarea, iar în acest moment mai dificil toți oamenii din 

staff-ul tehnic trebuie să pună umărul și să urmeze noile atribuții 

trasate, pentru a se putea realiza obiectivele pe termen scurt și 

mediu. 

Petru Ghervan mai crede că trecerea clubului CSU Suceava de sub 

tutela Ministerului Educației Naționale la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava este o oportunitate ce nu trebuie ratată, una 

benefică pentru echipă și club, în primul rând în sensul eliminării 

birocrației, al folosirii bazei materiale a USV, a personalului și al 

multor alte aspecte, mai ales că rectorul Valentin Popa face toate 

eforturile pentru a se realiza acest lucru, rector ce a fost tot timpul 

alături de sportul universitar și un suporter înfocat al echipei. 

  

Universitarii ce merg la Campionatul European Universitar din 

Polonia se reunesc pe 25 iunie 

Pentru unii dintre handbaliștii universitari, vacanța se va termina 

pe 25 iunie, mai exact pentru cei ce vor reprezenta România la 

Campionatul European Universitar din Polonia, în timp ce restul 

jucătorilor vor reveni la antrenamente pe 5 iulie, urmând că  pe 15 

iulie să fie tot lotul la pregătire. Studenții și-au programat și 10 zile 

de pregătire centralizată la Vatra Dornei, dar acest stagiu va 

depinde foarte mult de vreme, deoarece vor avea de făcut 

antrenamente afară. Dacă vremea nu va permite, echipa CSU va 

renunța la acest cantonament și va face pregătirea la Suceava. Tot 

în perioada ce urmează, tehnicienii echipei vor stabili și turneele și 

meciurile de pregătire la care va participa echipa. 
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--------- Prima Olimpiadă 

Națională de 

Creativitate 

Științifică se 

deschide sâmbătă 

la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

 

www.suceavalive.ro Social Etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică este 

organizată de Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea ,,Ștefan cel 

Mare” din Suceava și Societatea Științifică „Cygnus”- centru 

UNESCO, în perioada 15-20 iunie la Suceava și Gura Humorului. 

Olimpiada de Creativitate Științifică se află la prima ediție și a fost 

înființată la inițiativa comună a Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Inspectoratului Școlar Județean Suceava și Societății 

Științifice „Cygnus”- centru UNESCO, pentru a contribui la 

orientarea educației naționale către transformările profunde ce au 

loc într-o societate bazată pe cunoaștere și către dezvoltarea 

competențelor specifice creativității în domeniul științific și tehnic 

la elevi. Olimpiada de Creativitate Științifică este organizată pe 

două categorii, juniori (clasele a V-a – a VIII-a) și seniori (clasele 

a IX-a – a XIII-a), având următoarele secțiuni tematice: Științe 

fundamentale; Științe aplicate; Tehnologia Informației și Robotică. 

Participarea la olimpiadă se desfășoară în echipe de 2 sau 3 elevi, 

care vor intra în concurs cu un proiect sau un studiu din domeniul 

științific sau tehnic. La etapa națională s-au calificat 38 de echipe, 

numărul maxim permis de regulament, echipe care au în 

componență 99 de elevi proveniți din 15 județe. 

Festivitatea de deschidere a Olimpiadei va avea loc în data de 15 

iunie, începând cu ora 16:00,  în Auditoriumul „Joseph Schmidt” 

al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Pe durata 

evenimentului, activitățile de prezentare și jurizare a lucrărilor vor 

alterna cu activități de informare și formare în domeniul inventicii 

și educației creative precum și cu programe culturale și turistice în 

județul Suceava. Elevii olimpici și profesorii însoțitori vor 

participa și la Târgul Internațional de Inventică și Educație 

Creativă pentru Tineret, ICE-USV (Innovation and Creative 

Education)precum și la prezentările 10-InSTED (10-minute 
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presentations about Innovation în Science, Technology, 

Engineering and Design), manifestări ce se vor desfășura în 

perioada 18-19 iunie la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. Festivitatea de premiere a Olimpiadei va avea loc în data 

de 19 iunie, începând cu ora 15,  în Auditoriumul „Joseph 

Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, premiile 

oferite de Ministerul Educației Naționale fiind suplimentate de 

medalii, diplome și premii oferite de organizatorii locali și de OSF 

Global Services, sponsorul principal al Olimpiadei Naționale de 

Creativitate Științifică. Programul complet al Olimpiadei 

Naționale de Creativitate Științifică poate fi consultat pe pagina 

web dedicată olimpiadei, la 

adresa https://www.isj.sv.edu.ro/oncs/index.php/program . 

 

L.B. Absolvenții celor 

zece facultăți ale 

USV și-au 

manifestat bucuria 

finalizării cu 

succes a studiilor 

universitare de 

licență sau de 

masterat în cadrul 

celei de a treia 

ediții a 

evenimentului 

„Marșul 

absolvenților” 

 

www.newsbucovina.ro Actualitate Finalizarea cu succes a studiilor universitare de licență sau de 

masterat a fost sărbătorită, joi, cu bucurie și satisfacție de către 

absolvenții celor zece facultăți ale Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, care acum pornesc încrezători și plini de speranță pe un 

nou drum al împlinirilor profesionale și personale. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a organizat, joi după-

amiază, cea de a treia ediție a evenimentului „Marșul 

Absolvenților”, la care au participat atât proaspeții absolvenți, 

cadre didactice universitare, părinți, invitați, dar și reprezentanți ai 

autorităților județene și locale. 

Absolvenții au însuflețit atmosfera orașului prin culoare, veselie și 

https://www.isj.sv.edu.ro/oncs/index.php/program
http://www.newsbucovina.ro/
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voie bună 

Costumați cu tricouri personalizate, robe sau ii bucovinene, 

fluturând baloane și stegulețe, absolvenții și absolventele USV au 

însuflețit atmosfera orașului prin culoare, veselie și voie bună pe 

traseul Parcul Universității- Esplanada Casei de Cultură Suceava. 

Festivitatea de absolvire a fost deschisă cu intonarea imnului USV, 

urmată de prezentarea șefilor de promoție ai celor zece facultăți 

ale universității sucevene și de felicitările adresate absolvenților de 

către rectorul USV, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, dar și de 

reprezentanții autorităților județene și locale. 

Celor zece șefi de promoție, Georgiana Iuliana APOPEI- 

Facultatea de Drept și Științe Administrative, Gabriela RACU– 

Facultatea de Educație Fizică și Sport, Dana HUȚU – Facultatea 

de Inginerie Alimentară, Răzvan-Constantin UNGURAȘU- 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, 

Eusebiu MUNTEANU – Facultatea de Inginerie mecanică, 

Mecatronică și Management, Elena BURCIU- Facultatea de 

Istorie și Geografie, Mihaela DIACONESCU – Facultatea de 

Litere și Științe ale Comunicării, Rebeca Simona IRICIUC – 

Facultatea de Silvicultură, Denisa Alexandra CHIFAN  – 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică și 

Teodora PAPUC –  Facultatea de Științe ale Educației, le-au fost 

înmânate diplome de excelență din partea conducerilor facultăților 

pentru rezultatele de excepție obținute pe parcursul anilor de 

studiu. 
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Rectorul USV, Valentin Popa: Menirea universităților este și de a 

forma un mecanism de gândire pentru orice absolvent pentru că  

acesta să poată înțelege transformările care au loc în jurul său 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr. 

ing. Valentin Popa, i-a felicitat pe absolvenții celor zece facultăți 

și le-a vorbit despre menirea seculară a universităților în formarea 

tinerelor generații, dar și despre meseriile viitorului. 

„Trăind în era informației, martori ai transformării societății 

informaționale din societatea cunoașterii, vorbim tot mai des, în 

varii domenii, și mai ales în domeniul educației, de transformări, 

de schimbări, de reforme și uităm uneori menirea principală, 

fundamentală, seculară a universităților, aceea de a dezvolta 

personalitatea studentului și a absolventului și abia apoi de a 

asigura suficiente competențe absolventului pentru a se putea 

adapta ușor la meseriile încă necunoscute care îl așteaptă în viitor. 

Anumite prospecții, anumite studii, în această perioadă, dezbătute 

pe larg în spațiul public, lansează idei care pot să-i descurajeze pe 

o parte dintre absolvenți sau chiar să-i motiveze. Astfel, auzim că 

în anul 2050, peste 85 la sută dintre meseriile de pe piața forței de 

muncă, nu se cunosc încă astăzi. În următorii zece ani, zece la sută 

din posturile de muncă de la nivel global vor fi automatizate, ceea 

ce va însemna o disponibilizare a 800 de milioane de oameni. Sunt 

cifre impresionante. În acest context a apărut și un Ghid al 

meseriilor viitorului, care prezintă și câteva noutăți. Sigur că unele 

dintre ele vă fac să zâmbiți, altele vă stimulează, iar despre altele 

veți spune că sunt de-a dreptul desprinse din literatura de science- 
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fiction. Trebuie să vă spun că cele mai multe dintre ele vor deveni 

o realitate în curând, iar o parte chiar au devenit realitate”, a spus 

rectorul USV în cuvântul adresat proaspeților absolvenți suceveni. 

El a subliniat că misiunea universităților nu este doar de a asigura 

competențe în domeniul socio-uman, tehnic, economic etc, ci „de 

a forma un mecanism de gândire pentru orice absolvent pentru că  

acesta să poată înțelege transformările care au loc în jurul său, de 

a-i dezvolta capacitatea de reziliență și de a-i oferi o orientare 

intelectuală, care-i să-i confere siguranță și mobilitate în parcursul 

său profesional și personal”. 

Rectorul sucevean a arătat că rezultatele academice ale 

absolvenților USV sunt „deosebite” și i-a felicitat pentru 

implicarea lor în organizarea calendarului de evenimente din 

instituția universitară, care a înregistrat o „dinamică extraordinară” 

în ultimii ani, aducând tot mai mult Universitatea „Ștefan cel 

Mare” în mijlocul comunității. 

El i-a îndemnat pe absolvenți să se bucure de această zi, în care se 

sărbătorește „entuziasmul și performanța”. 

Prefectul Mirela Adomnicăi: Momentul finalizării studiilor 

universitare de licență sau de master reprezintă un moment de 

răscruce pentru absolvenți 

Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat că momentul 
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finalizării studiilor universitare de licență sau de master reprezintă 

un moment de răscruce pentru absolvenți, întrucât aceștia urmează 

să ia cea mai importantă decizie dintre cele de până acum. 

Ea a spus că peste două treimi dintre absolvenți nu au încă stabilită 

foarte clar orientarea de carieră profesională, lucru de altfel normal 

atunci când se iau decizii majore, dar că este foarte important că  

ei să depășească această etapă și să profite de orice oportunitate 

care apare. 

Adomnicăi a arătat că toate aceste oportunități le oferă 

absolvenților posibilitatea de a-și cunoaște limitele personale și de 

a le depăși, astfel încât să dobândească experiență și competențe 

care să le permită să se adapteze mai ușor pieței forței de muncă. 

La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, 

Viorel Seredenciuc, i-a felicitat pe absolvenții USV, urându-le 

succes în dezvoltarea profesională și personală. Primarul Ion 

Lungu: Viitorul unei națiuni, viitorul unui oraș depinde de modul 

cum ne educăm ținerii 

Prezent la evenimentul Marșul Absolvenților USV, primarul 

Sucevei, Ion Lungu, a subliniat că ziua absolvirii studiilor 

universitare este unică în viața unui student și de aceea „trebuie 

trăită cu intensitate”. 

„Viitorul unei națiuni, viitorul unui oraș depinde de modul cum ne 

educăm ținerii. Eu cred că aici, la Suceava, acest lucru este 

îndeplinit cu prisosință, având în vedere faptul că avem o 
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Universitatea și studenți cu care ne mândrim”, a declarat Lungu. 

Festivitatea de absolvire a fost urmată de un concert al trupei Zdob 

și Zdub. 

 

- 1.032 de locuri în 

tabere, puse la 

dispoziție pentru 

studenții ieșeni în 

această vară 

infois.ro 
14.06.19 

- Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), prin Casa de Cultură a 

Studenților (CCS) Iași, organizează în perioada vacanței de vară 

tabere studențești care se vor desfășura la munte, la mare sau în 

Delta Dunării. „Casele de Cultură a Studenților achiziționează 

anual serviciile de masă și cazare, în funcție de locurile disponibile 

în urma consultării cu organizațiile studențești, legal constituite, 

din Centrele Universitare. Studenții beneficiază de locuri gratuite 

în tabere, în limita locurilor repartizate, în funcție de rezultatele 

obținute la învățătură și de activitatea depusă la diverse manifestări 

culturale, artistice, sportive sau de voluntariat, excepție făcând 

cazurile sociale”, a declarat Bogdan Crucianu, directorul CCS Iași, 

joi, într-o conferință de presă. Potrivit legii, beneficiarii de locuri 

gratuite în taberele studențești, în limita fondurilor bugetare 

aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt 

studenții care sunt înmatriculați la forma de învățământ cu 

frecvență la licență sau masterat, sunt integraliști și au până în 35 

de ani. Anul acesta au fost repartizate pentru Iași 1.032 de locuri 

bugetate cu 722.400 lei, după cum urmează: Universitatea Tehnică 

„Gh.Asachi” din Iași – 230 locuri, Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ – 67 

locuri, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași – 362 locuri, 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ din Iași – 

162 locuri, Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iași – 25 

locuri,  Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava –  136 locuri.  

Cazarea studenților se face în unitățile clasificate, conform 
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legislației și standardelor naționale, în limita a maximum 100 

lei/zi/student. Masa se va servi numai pe bază de bonuri valorice 

în valoare de 40 lei/zi/student. În 2018 au fost alocate la nivelul 

țării 1.206 de locuri bugetate cu 603.000 lei. 

- Programul Tabere 

Studențești 2019 

bzi.ro 
13.06.19 

- IDEM 

- 1032 locuri în 

tabere pentru 

studenții din Iași. 

La munte, la mare 

sau în Delta 

Dunării? 

ziaruldeIași.ro 
13.06.19 

- IDEM 

- 24-ore.ro 
13.06.19 

- IDEM 

- Peste 1.000 de 

locuri în taberele 

pentru studenți 

ziarulevenimentul.ro 
14.06.19 

- IDEM 

- O bursa unică în 

tară pentru 

studenții la 

franceză din USV 

newsme.ro 
13.06.19 

- Este vorba de o bursă unică în țară, concepută sub forma unui 

„stagiu de imersiune lingvistică și culturală” în Franța, în frumoasa 

regiune alpină Haute-Savoie, pe o durată de trei săptămâni. 

Bursierii români sunt găzduiți chiar de membrii ASAP, în fiecare 

săptămână fiind primiți de o altă familie, ceea ce le permite 

exersarea și îmbunătățirea competențelor lingvistice într-o situație 

de comunicare reală, în termeni de viață cotidiană, cu vorbitori 

nativi. Competențele de comunicare sunt dublate de competențele 

culturale, care vizează cunoașterea și participarea la modul de 

viață savoiard, înțelegerea unor tradiții locale, dar și organizarea și 

funcționarea vieții asociative în societatea franceză. 

Studenții suceveni acordă interviuri în presa locală sau la radio, în 

care își definesc identitatea culturală, își motivează interesul 
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pentru cultura și civilizația franceză, își fac cunoscute impresiile, 

trăirile și emoțiile. Bursierii beneficiază de două zile la Paris, unde 

participă la o ședință a Senatului (la invitația primarului-senator 

din Sevrier) și vizitează obiectivele turistice și culturale specifice 

capitalei franceze. Sunt mereu la înălțime, mai ales atunci când 

ajung pe platforma cea mai înaltă a Mont Blancului, L’Aiguille du 

Midi (3842 m) sau când fac drumeții montane.  

Programul SILC le oferă bursierilor posibilitatea de a face o 

incursiune autentică în spațiul francez pe o gamă de aspecte 

extrem de bogate și de variate, din punct de vedere lingvistic, 

cultural, asociativ, civic, turistic, culinar, artistic etc. Pe parcursul 

acestui stagiu, care are loc, de regulă, în septembrie și octombrie, 

bursierii Universității sucevene sunt implicați în manifestări ale 

vieții de asociație, prin acțiuni de voluntariat precum organizarea 

unei serate gastronomice româno-franceze sau participarea la 

Sărbătoarea recoltei (Fête du terroir). Totodată, aceștia participă, 

că  invitați, la ședințele Consiliului Local, asistă la diferite cursuri 

în liceele din orașul Annecy, întâlnesc țineri implicați în diferite 

asociații.  

In curând, numărul studenților de la USV care au beneficiat de 

astfel de stagii va ajunge la cincizeci, un bilanț deosebit de 

fructuos, ceea ce ilustrează interesul pentru limba și civilizația 

franceză, beneficiile unui astfel de sejur unic, dar, mai ales, 

impactul de lungă durată asupra vieții personale și profesionale a 

acestor țineri. Unii dintre foștii bursieri au devenit profesori la 

USV, alții, profesori în școli și licee din regiune, inspectori de 

specialitate în învățământ, doctori sau doctoranzi în filologie, alții 

lucrează la firme de traduceri sau la multinaționale. Foarte 

îmbucurător este, cu siguranță, faptul că unii dintre ei au creat sau 



23 
 

sunt membri în asociații cu scop non-lucrativ, ceea ce arată că au 

înțeles, cu adevărat, spiritul ASAP. Deși mulți dintre ei sunt acum 

căsătoriți și au și copii, toți încearcă să fie prezenți la întâlnirile 

anuale prilejuite de vizita membrilor ASAP în România, întâlniri 

la care vin cu copii, că  o frumoasă promisiune de continuare, prin 

noile generații, a relațiilor indestructibile deja create. Cu astfel de 

gânduri, studentele Bargan Daniela din anul I, Specializarea 

Limba și literatura franceză – Limba și literatura germană, și 

Prodan Olivia, anul I, Specializarea Limba și literatura franceză – 

Limba și literatura spaniolă, câștigătoarele din acest an ale bursei 

SILC, își pregătesc bagajele pentru stagiul sevriolen-parizian. Și 

anul acesta, selecția bursierelor a fost dificilă, dată fiind calitatea 

dosarelor depuse de către cei șapte candidați. Comisia de selecție, 

formată din Jean-Marie Cardinet - președinte ASAP, Jacques 

Robert – trezorier, Emanuel Prieur - trezorier adjunct și lector 

univ. dr. Camelia Biholaru, prima câștigătoare a bursei ASAP 

(1998), a cântărit îndelung punctele tari și punctele slabe ale 

fiecărui dosar. Proba decisivă a fost interviul, întâlnirea directă cu 

candidații, sub forma unei discuții libere, în care fiecare aspirant 

și-a pus în lumină atuurile și motivațiile personale. Asociația 

franceză ASAP va sărbători în acest an, printr-o ceremonie 

aniversară, pe 8 septembrie, trei frumoase decenii de relații de 

ajutor și prietenie cu românii din Iacobești (Grănicești) – sat 

înfrățit cu Sevrier, cu toți voluntarii care au sprijinit și clădit de-a 

lungul timpului această colaborare și cu toți bursierii SILC, 

studenți ai USV, care formează miezul tare al acestei alianțe de 

trăire și experiență comună. Studenții de la specializarea franceză 

care optează pentru un stagiu strict academic beneficiază prin 

programul ERASMUS+ de o bogată ofertă pentru un semestru de 

studii în universitățile partenere ale USV: Angers, Cergy-Pontoise, 

Clermont-Ferrand, Dijon, Limoges, Nancy, Rouen, Nice, 
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Montpellier, Poitiers, Rennes, Paris. 

Pentru cei care iubesc provocările plurilinvistice și vor să 

exploreze orizonturi conexe specializării lor, aceștia pot face un 

stagiu la Universitatea din Atena, Grecia, sau la cea din 

Florianopolis, Brazilia, universități cu care USV a încheiat 

convenții de colaborare și pentru care limba de comunicare este 

franceza, fără a exclude engleza și, după caz, greaca sau 

portugheza. Totul ține de îndrăzneală și de dorința de explorare, 

care caracterizează, de altfel, profilul studentului USV, nuanțat cu 

alte calități specifice, de la specializare la alta. După cât de des a 

intervenit cuvântul „vis” în interviurile cu candidații la bursa 

SILC, la Litere, „visul”, un fel de „zmeu în zbor” (emblemă a 

Facultății), este o constantă și un bun punct de plecare pentru 

cunoașterea de orizonturi noi. 

- Bursă unică în țară 

pentru studenții la 

franceză din USV 

info-suceava.com 
13.06.19 

- IDEM 

- Dubla lansare de 

carte la Fălticeni 

cu ocazia "Zilelor 

Culturii 

Fălticeniene" 

ziare.com 
13.06.19 

- În parteneriat cu Asociația Fălticeni Cultural și Comunitatea 

Evreilor din Iași, Universitatea „Petre Andrei" din Iași organizează 

pe 15 iunie, începând cu ora 18.00, la Fălticeni, lansarea 

volumelor Maladii postcomuniste (Daniel Sandru) și Cine suntem 

și ce ne ține împreună? Reflecții post-Centenar despre natura 

democrației în România (Radu Carp și Daniel Sandru). 

Evenimentul va avea loc cu ocazia „Zilelor Culturii Fălticeniene" 

și se va desfășura la Sinagoga Mare din Fălticeni, ce va fi 

redeschisă publicului cu acest prilej. Volumele, publicate de 

Editura Junimea și, respectiv, Editura Institutul European din Iași 

vor fi prezentate de politologul Doru Tompea (Universitatea 

„Petre Andrei" din Iași) și de sociologul Dan Dascălu 
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(Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava), evenimentul de 

lansare fiind moderat de Gabriel Chescu, îngrijitorul ambelor ediții 

și secretar general de redacție al revistei de științe politice Polis. 

"Relativist sub raport ideologic, Sandru nu e și un relativist etic. 

Pentru el, binele există. Iar acțiunea politică, că  și teoria politică, 

au menirea de a-l pune în practică. Diagnosticând răul politic (nu 

întâmplător folosește, în titlul cărții, metafora medicală a 

maladiilor!), el are convingerea că  există și un tratament al lor. 

Există un fond meliorativ al scrisului sau, o convingere că  lumea 

se poate face bine, un anume angajament afectiv și etic care, atunci 

când vine de la un teoretician al acelei forme de cinism superior 

care e politică, emoționează și convinge. și mai ales te face să 

crezi pe cuvânt ceea ce spune, aparent doar tehnic, 

politologul".(Scriitorul Radu Vancu, „Convingerea că  binele 

există", prefață la Maladii postcomuniste)„Conversația dintre 

Radu Carp și Daniel Sandru este un epilog necesar și profund la 

dosarul Centenarului. Este nevoie, așa cum cei doi intelectuali 

publici sugerează, de un efort de interogare lucida care să 

privească propria noastră stare că  națiune și că  democrație. Ceea 

ce se naște din acest dialog este o lecție despre articularea valorilor 

și despre utilitatea simțului critic. Pasionant și pătrunzător, 

exercițiul la patru mâini al lui Radu Carp și Daniel Sandru devine 

un reper pe acest drum al căutării colective de sine, la treizeci de 

ani de la căderea comunismului".(Politologul Ioan Stanomir 

despre volumul Cine suntem și ce ne ține împreună?)Daniel 

Sandru (n. 4 septembrie 1975, Fălticeni) este politolog, profesor 

universitar doctor la Facultatea de Științe Politice și 

Administrative a Universității „Petre Andrei" din Iași, instituție în 

cadrul căreia a deținut funcțiile de Președinte al Senatului 

Universitar si, respectiv, Prorector. Licențiat, că  șef de promoție, 

al Facultății de Filosofie a Universității „Al. I. Cuza" din Iași 

(1999) si, ulterior, absolvent de Științe Politice (2001), în cadrul 
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aceleiași instituții, are un Master în Filosofie Politică (2000) și un 

doctorat Magna cum Laude în Filosofie (2008), cu teza Valente 

epistemologice ale conceptului de ideologie. Intre 2010 și 2013 a 

fost bursier postdoctoral al Academiei Romane și a efectuat stagii 

de cercetare la Universitatea Konstanz (2010, 2012) si, respectiv, 

Humboldt-Universitatea zu Berlin (2011).A publicat cărțile 

Reinventarea ideologiei (2009, Editura Institutul European, lucrare 

distinsă cu Premiul „Ion Petrovici" al Academiei Romane, cu 

Premiul revistei Sfera Politicii și cu Premiul revistei Transilvania 

pentru Filosofie Politică), Sub semnul paradoxului cotidian (2010, 

publicistica, Editura Institutul European) și Ipostaze ale ideologiei 

în teoria politică (2014, Editura Polirom, lucrare distinsă cu 

Premiul revistei Transilvania pentru Teorie Politică) și a 

coordonat, în colaborare, următoarele volume: Mass-media și 

democrația în România postcomunistă (ediția I, 2011; ediția a II-a, 

revăzută și adăugită, 2013, Editura Institutul European), 

Totalitarismul. De la origini la consecințe (2011, Editura Institutul 

European), Sinteze de știința politică (2012, Editura Institutul 

European), Dimensiuni social politice ale operei lui Petre Andrei 

(2012, Editura Academiei Romane), Zece exerciții de „inginerie 

constituțională" (2013, Editura Institutul European), Cuvintele 

puterii. Literatura, intelectuali și ideologie în România comunistă 

(2015, Editura Institutul European), Repere ale comunicării  

interculturale (2015, Editura Pro Universitaria) și Anul Regal. 

Jurnalul Jubileului de 150 de ani de la fondarea Casei Regale a 

României (2016, Editura Adenium). În anul 2019 a publicat 

volumul Maladii postcomuniste. Analize, comentarii, lecturi și 

dialoguri (Editura Junimea) și, împreună cu Radu Carp, volumul 

Cine suntem și ce ne ține împreună? Reflecții post-Centenar 

despre natura democrației din România (Editura Institutul 

European). 
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Între 9 august 2016 și 1 februarie 2017 a fost Secretar de Stat, 

coordonator al Departamentului Centenar din cadrul Cancelariei 

Prim-ministrului Guvernului României, iar din aprilie 2017 

coordonează  Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași 

pentru perioada 2017-2020. în calitate de director al revistei de 

cultura contemporana Timpul (2014-2017) a fost decorat, de către 

Președintele României, cu Ordinul „Meritul Cultural" în grad de 

Cavaler, categoria „Promovarea Culturii". în 2018 a primit 

Distincția „Ordinul Centenar" din Partea Primăriei Municipiului 

Iași. Din februarie 2015 este Cetățean de Onoare al Municipiului 

Fălticeni. 

- Dubla lansare de 

carte la Fălticeni 

cu ocazia „Zilelor 

Culturii 

Fălticeniene” 

newsme.ro 
13.06.19 

- IDEM 

- Politologul Daniel 

Șandru lansează 

două volume la 

Fălticeni 

svnews.ro 
13.06.19 

- IDEM 

- Andrei Marga 

conferențiază la 

Suceava pe tema 

educației 

cotidianul.ro 
13.06.19 

- Evenimentul al cărui titlu este „Educația: stări de lucruri, erori, 

soluții” va fi găzduit de Aula Corpului A, fiind organizat în 

colaborare cu Asociația Alumni. Fost rector al Universității 

„Babeș-Bolyai” Cluj, Andrei Marga a mai fost invitat la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și anul trecut, cu ocazia 

Salonului Internațional de Carte „Alma Mater Librorum”.De altfel, 

acesta este din 2011 Doctor Honoris Causa al Universității din 

Suceava. Marga a fost ministru de externe al României în mai – 

august 2012, ministru al educației în 1997 – 2000 și rector al UBB 
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între anii 1993 – 2004 și 2008 – 2012. 

- Corul Fantezia al 

Școlii „Mihail 

Sadoveanu” și-a 

adjudecat premiul 

I și premiul 

publicului la un 

concurs muzical 

cronicadefalticeni.ro 
13.06.19 

- Dublă reușită pentru un reprezentanții unei instituții de învățământ 

din Fălticeni. Corul Fantezia al Școlii Gimnaziale „Mihail 

Sadoveanu” a obținut două premii importante la concursul „Fancy 

fiesta à la française”. Organizată de Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare”, 

competiția muzicală, de interpretare de cântece în limbi străine, a 

reunit 12 grupuri de elevi de la 10 școli și licee din județul 

Suceava. Această ediție, a zecea, a fost și cea din urmă. Corul 

Fantezia, coordonat de profesoarele Mirabela Apopei (muzică) și 

Elena Pașcovici (limba franceză), s-a făcut remarcat dintre toți 

concurenții, astfel că juriul l-a desemnat câștigător. Prestația 

excelentă de pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt” le-a adus 

premiul I în concurs, la categoria „Școli gimnaziale”. Elevii 

fălticeneni au mai primit și premiul publicului.„ M-am bucurat să 

descopăr în acești copii mult talent și multă dăruire.”, ne-a declarat 

profesoara Mirabela Apopei. „Activitatea corală implică muncă în 

echipă, răbdare și perseverență. Iată că munca și efortul depus au 

dat roade. Sunt mândră de ei și de toate realizările pe care le-am 

obținut împreună.” Premiile câștigate vor fi înmânate elevilor 

Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” în cadrul festivității de 

încheiere a anului școlar. La ediția din acest an au mai participat, 

din municipiul Fălticeni, grupurile vocale de la Școala Gimnazială 

„Ion Irimescu”, Colegiul Național „Nicu Gane” și Colegiul 

„Vasile Lovinescu”. Din juriu au făcut parte Nicoleta Moroșan 

(lector univ. dr. USV), Constantin Tiron (inspector de specialitate 

pentru limbi străine, Inspectoratul Școlar Suceava), Daniela 

Melisch (președinte al Filialei Suceava a Asociației Profesorilor 

Francofoni din România), Tamara Sabin (reprezentanta Biroului 

Francez și a profesorilor seniori), Jean-Marie Cardinet, Jacques 

Robert și Emmanuel Prieur (președinte, respectiv membri francezi 
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ai Asociației Sevriolaine d’Aide et de Partage) și Raluca Ionesi 

(studentă).Premiile au fost oferite tuturor elevilor și profesorilor 

participanți de către Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Asociația Sevriolaine d’Aide et de Partage, Agenția Universitară a 

Francofoniei, Institutul Francez, Delegația Generală Wallonie-

Bruxelles la București și grupul Herlitz. Inițiatoarele concursului 

de interpretare de cântece în limbi străine „Fancy fiesta à la 

française”, au fost profesoarele Simona Manolache și Elena 

Biholaru, de la Facultatea de Litere. 

 


