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Biroul Francez din Suceava, Asociația Profesorilor 

Francofoni – sucursala Suceava și Asociația „Curcubeul 

Succesului”, Suceava, în colaborare cu Inspectoratul 

Școlar Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Agenția Universitară a Francofoniei, Centrul 

de Reușită Universitară și Delegația generală Wallonie 

– Bruxelles la București deschid prima școală de vară 

francofonă pentru elevi cu vârste cuprinse între 7 și 13 

ani. 

Școala de vară francofonă de la Suceava se va organiza 

în două serii: 17-28 iunie 2019 și 1-12 iulie 2019, în 

spațiile Școlii Gimnaziale nr. 1, Suceava. 

Programul zilnic va fi între orele 8.30 – 14 și va 

cuprinde curs intensiv de limba franceză și activități 

educative organizate în parteneriat cu instituții culturale 

din municipiul Suceava. 

Cursurile de limba franceză vor fi susținute de profesori 

specialiști cu o bogată experiență și rezultate 

excepționale în activitățile didactice.  

Organizatorii arată că informații suplimentare la 

numerele de telefon 0745540087, 0740624827, 

www.suceavanews.

ro 

02.06.19 



0747754267 și subliniază că înscrierile se fac în 

perioada 3-15 iunie 2019.  

 

_________ FIESC, visul oricărui 

informatician în 

devenire 

www.intermediatv.

ro 

31.05.19 

_________ Calculatoarele și Tehnologia Informației au devenit un 

punct central al existenței noastre. Stăpânirea acestor 

tehnologii sub toate aspectele reprezintă un ATU 

important pentru o carieră de succes. Este motivul 

pentru care mii de tineri îmbrățișează acest domeniu. La 

Suceava, în cadrul universității Ștefan cel Mare, 

funcționează Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, cu tehnologie și dotări excelente, cu cel 

mai puternic super-calculator din mediul universitar 

românesc, cu singurul laborator universitar din 

România acreditat pentru încercări de compatibilitate 

electromagnetică, cu posibilități numeroase de practică 

pe durata anilor de studiu sau în vacanță, dar și cu 

posibilitatea de angajare imediată pentru cei mai 

performanți studenți sau absolvenți. 

_________ USV își prezintă oferta 

educațională la 

Washington 

www.intermediatv.

ro 

31.05.19 

_________ Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava își prezinta 

oferta educațională, în perioada 26 – 31 mai, la 

Washington (SUA), în cadrul conferinței și expoziției 

anuale NAFSA. În total, un număr de 24 de universități 

românești sunt prezente la cel mai prestigios eveniment 

internațional din domeniul învățământului superior. 

_________ Suceveanul Aurelian 

Crăiuțu de la Indiana 

University (SUA) va 

conferenția la USV 

www.crainou.ro 

31.05.19 

Actualitate Departamentul de Științe Umane și Social-Politice, în 

colaborare cu Centrul de Reușită Universitară și 

Departamentul de Limbă și Literatură Română și 

Științele Comunicării din cadrul Universității „Ștefan 



despre maladiile 

postcomuniste 

cel Mare” din Suceava, va organiza miercuri, 5 iunie, de 

la ora 12, în aula din corpul E, dezbaterea „Maladiile 

postcomuniste”, susținută de specialiști de renume în 

domeniul științelor politice și filosofiei politice. 

Dezbaterea va fi moderată de conf. univ. dr. Florin 

Pintescu. 

Vor conferenția Aurelian Crăiuțu, profesor universitar 

la Indiana University din Statele Unite ale Americii, 

împreună cu universitarii ieșeni Daniel Șandru și 

George Bondor. 

Aurelian Crăiuțu este profesor în cadrul 

Departamentului de Științe Politice al Indiana 

University din Bloomington. El a absolvit Liceul 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, Academia de Științe 

Economice din București, a studiat un an la 

Universitatea din Rennes, a fost bursier Fulbright la 

University of Tennessee din Knoxville și a obținut în 

1999 doctoratul în Teorie Politică la Princeton 

University. Aurelian Crăiuțu este autor al mai multor 

cărți, dar și studii, analize și articole în publicații din 

întreaga lume. 

D.R. Universitatea 

Transilvania Brașov, 

din nou pe primul loc la 

Olimpiada Națională de 

Mecatronică - secțiunea 

Sisteme Mecatronice 

www.coronapress.

ro 

02.06.19 

Eveniment A devenit deja o tradiție ca studenții Universității 

Transilvania din Brașov să obțină rezultate remarcabile 

la concursurile organizate în cadrul manifestărilor 

naționale de mecatronică. Ei au ocupat primul loc la cea 

mai complexă și dificilă competiție - Olimpiada 

Națională de Mecatronică - secțiunea Sisteme 

Mecatronice, pentru a șaptea oară în ultimii nouă ani. 



Anul acesta competiția s-a desfășurat la Cluj Napoca, în 

perioada 21-24 mai 2019, fiind organizată de 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

La cea de a X-a ediție a manifestărilor din cadrul 

„Zilelor Educației Mecatronice" au fost prezente 

Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea 

Politehnică din București, Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea 

Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași, Universitatea 

Politehnica Timișoara, Universitatea „Lucian Blaga" 

din Sibiu, Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava 

și reprezentanți ai Universității Tehnice a Moldovei. 

Universitatea Transilvania din Brașov a fost 

reprezentată la acest eveniment de studenți și cadre 

didactice de la programul de licență Mecatronică din 

cadrul Departamentului de Design de produs, 

Mecatronică și Mediu, Facultatea Design de Produs și 

Mediu. 

La Olimpiada Națională de Mecatronică -secțiunea 

Sisteme Mecatronice, studenții brașoveni au obținut 

premiul I iar la Concursul Național de Sisteme 

Mecatronice de Zbor fără Pilot-secțiunea Indoor, echipa 

Universității Transilvania din Brașov s-a clasat pe locul 

al II-lea. Tot locul secund a fost obținut de un 

reprezentant al Universității Transilvania și la Sesiunea 

Națională de Comunicări Studențești. Studenții 

brașoveni au mai fost răsplătiți și cu mențiuni printre 

care se numără mențiunea și premiul special „Nicolae 



Alexandrescu", oferit de Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica 

Măsurării și mențiunea și premiul special oferit de 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Mecatronică și Tehnica Măsurării. 

Urmare a rezultatelor de excepție din ultimii ani, echipa 

Universității Transilvania din Brașov va reprezenta 

România, în perioada 22-27.08.2019, la Competiția 

Internațională Worldskills - Kazan 2019 

(www.worldskills2019.com, www.worldskills.ro). 

Worldskills International 2019 reprezintă prima 

participare a României la Secțiunea de Mecatronică din 

cadrul acestei competiții. 

_________ Festivalul „Ziua limbii 

și a teatrului idiș", la 

final; Robert Schorr: 

Sperăm ca evenimentul 

să devină un brand 

național și internațional 

www.agerpres.ro 

01.06.19 

_________ Festivalul „Ziua limbii și a teatrului idiș", care a debutat 

miercuri, la Suceava, s-a încheiat cu o seară consacrată 

exclusiv evenimentelor culturale - dansuri israeliene și 

evreiești susținute de formația Haverim de la 

Comunitatea Evreilor din București, un concert de 

muzică klezmer cu formația Nigun a Comunității 

Evreilor din Iași și un recital de sonete evreiești în 

interpretarea artiștilor Alexandrina Chelu și Florian 

Chelu Madeva, de la Comunitatea Evreilor din Oradea. 

În finalul evenimentului a avut loc un concert de jazz & 

blues intitulat „Yiddish Tango", susținut de cantautorul 

Berti Barbera (voce, percuție - România) și Mariano 

Castro (pian - Argentina). 

„Am avut o plăcere să constat că există în primul rând 

acest eveniment care celebrează o limbă încă vie, o 



limbă care aparține unei comunități cu densitate mare, 

la un moment dat, în România, și cu influență în istoria 

României, în literatură și așa mai departe. Și m-am 

gândit că și pentru mine este o ocazie bună de a face 

ceea ce-mi doream de mult: să cânt în idiș. Ai piesele, 

îți dorești să le cânți, dar trebui să ai și unde. Și am avut 

o ocazie fericită de a adapta acest repertoriu pe care deja 

îl am cu Mariano Castro", a declarat pentru AGERPRES 

cantautorul Berti Barbera. 

[…] 

Organizatorii festivalului au mai fost: Primăria 

Municipiului Suceava, Teatrul Municipial „Matei 

Vișniec" din Suceava, Consiliul Județean Suceava, 

Muzeul Bucovinei Suceava, Federația Comunităților 

Evreiești din România - Cultul Mozaic, Comunitatea 

Evreilor din Suceava. 

Partenerii evenimentului au fost Guvernul României - 

Departamentul pentru Relații Interetnice, Fundația 

Caritatea, Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava, 

The American Jewish Joint Distribuition Committee, 

Comunitatea Evreilor din București, Comunitatea 

Evreilor din Iași, Comunitatea Evreilor din Oradea. 

 

Daniela 

Beale 

E oficial. Târzioru 

pleacă la Bacău 

www.crainou.ro 

31.05.19 

Handbal Interul Adrian Târzioru va juca din toamnă la CSM 

Bacău. Este al doilea transfer oficial, după cel al lui 

Bogdan Baican, de la CSU Suceava, după retrogradarea 

în Divizia A. 



Handbalistul, în vârstă de 26 de ani, a evoluat la 

Suceava ultimele trei sezoane și a devenit unul dintre 

cei mai buni jucători ai echipei. 

Botoșăneanul merită să continue în Liga Națională și a 

ales Bacăul dintr-o serie de oferte venite de la echipe 

din țară. 

Cariera lui în handbal a început la 12 ani, la Liceul cu 

Program Sportiv Botoșani, a continuat la LPS Piatra 

Neamț, apoi la LPS Suceava. Nu era încă major când a 

fost legitimat la Universitatea Suceava, unde a jucat 

timp de cinci ani. Când Universitatea a retrogradat, în 

2015, Adi a plecat la Pandurii Tg. Jiu, dar a revenit la 

Suceava acum trei ani. 

Reușitele lui au adus multă bucurie suporterilor 

suceveni, care l-au iubit și încurajat și care, cu siguranță, 

îi doresc un drum bun și de succes în viață și în cariera 

sportivă. 

 

Dănuț 

Chidoveț 

 

 

 

CSU Suceava se 

dezintegrează, jucător 

cu jucător 

 

 

Obiectiv de 

Suceava 
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CSU Suceava se dezintegrează, jucător cu jucător, după 

retrogradarea echipei în Divizia A. Dintre cei zece 

handbaliști care termină contractele cu gruparea 

universitară, trei și-au găsit deja alte formații. 

Primul plecat este pivotul Bogdan Baican, care 

părăsește Suceava după patru ani, urmând să îmbrace în 

următoarele două sezoane tricoul Politehnicii 

Timișoara. Adi Tîrzioru, unul dintre golgheterii 

universitarilor în ultimele trei ediții de campionat, a ales 



să semneze cu CSM Bacău. Poate cea mai importantă 

pierdere este însă cea a căpitanului Gabi Burlacu, care a 

ajuns la o înțelegere cu CSA Steaua, după zece ani 

petrecuți la CSU Suceava, dintre care nouă la seniori. 

Alți patru handbaliști cărora le expiră contractele au 

oferte din Liga Națională, după cum urmează: Alin 

Petrea, de la HC Vaslui, Cătălin Costea, de la Minaur 

Baia Mare, Mihai Sandu, de la Dunărea Călărași și 

Dorin Dragnea, de la CSM Făgăraș. Florin Ciubotariu, 

Iulian Andrei și sârbul Djordje Golubovic sunt în acest 

moment liberi de contract. 

 

Doina 

Cernica 

Bucovina la Chișinău, 

cu bucovineni și cărți 

ale Centenarului 

www.crainou.ro 

31.05.19 

_________ Bucovina la Chișinău a fost un eveniment construit pe 

temelia adâncă, solidă, a unui sentiment, al prieteniei, și 

a unui imperativ sufletesc, să nu-i uiți pe ai tăi!, din ce 

în ce mai rare astăzi. El i-a întâlnit cu ceva vreme în 

urmă pe poetul Arcadie Suceveanu, președintele 

Uniunii Scriitorilor din Moldova (USM), întotdeauna 

dornic de noutăți din Bucovina natală, și pe cercetătorul 

științific, de asemenea originar din Bucovina, 

Constantin Ungureanu, de la Institutul de Istorie, 

specializat pe istoria Bucovinei. Era după lansarea la 

Suceava, de mare succes, a trilogiei „Enciclopedia 

Bucovinei. Personalități, localități, societăți, presă, 

instituții” de Emil Satco și Alis Niculică, apărută sub 

egida Muzeului Bucovinei Suceava și a Bibliotecii 

Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava la Editura Karl A. 

Romstorfer, Suceava, 2018, și a lucrării „Atlasul etno-



lingvistic și confesional al Bucovinei. 1774-2002” de 

Constantin Ungureanu și Călin Pantea, tipărit tot sub 

auspiciile Muzeului Bucovinei Suceava la editura 

acestuia, Karl A. Romstorfer, Suceava, 2018, cărți 

majore ale Centenarului reîntoarcerii Bucovinei la Țara 

Mamă, ale Centenarului Marii Uniri. Întâlnire între 

prieteni bucovineni, cu mulți prieteni bucovineni, mai 

apropiați, mai legați în Basarabia decât poate ar fi fost 

acasă, în nordul românesc înstrăinat! Întâlnire soldată 

cu ideea unui colocviu, „Bucovina: Pagini de Istorie și 

Literatură”, cu lansări de carte – celor două lucrări 

menționate adăugându-li-se o altă carte a Centenarului, 

„Dulce-amar de Bucovina” de Doina Cernica și Maria 

Toacă, Editura Mușatinii, Suceava, 2018 (distinsă cu 

Premiul Centenarului de Fundația Culturală a 

Bucovinei și declarată chiar acum, în mai 2019, Cartea 

Salonului la Salonul Internațional de Carte „Alma 

Mater Librorum” al Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava), și „Privește și încearcă să vezi. Povești de 

călătorie” de Doina Cernica, Editura Mușatinii, 

Suceava, 2019, amândouă și cu pagini despre Chișinău 

-, cu un recital din poeți bucovineni și cu un moment 

muzical, folclor bucovinean, în interpretarea lui Ion 

Paulencu. Idee pusă în operă de instituțiile implicate, 

Uniunea Scriitorilor din Moldova, Asociația Social-

Culturală „Bucovina” din Chișinău și Biblioteca 

Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava – manager: dr. 

Gheorghe Gabriel Cărăbuș, cu amprenta însuflețirii 

poetului Arcadie Suceveanu, pe care i-am deslușit-o nu 



o dată în evenimente ale scrisului, culturale și în nordul 

Bucovinei. […] 

Pe fondul confruntării de decenii cu falsificarea istoriei 

Bucovinei, „mincinoasă în unele puncte ale ei”, deși s-

au scris multe cărți importante, necesitatea publicării și 

a altora, a altor documente rămâne, între acestea, a 

mărturisit Constantin Ungureanu, hărțile din „Atlasul 

etno-lingvistic și confesional al Bucovinei. 1774-2002” 

reprezentând pentru el un vis de vreo zece ani. Soarta, 

cu mâna istoricului Ștefan Purici, prorector al 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, de asemenea 

originar din Cernăuți, i-a surâs prima data atunci când i-

a trimis un articol despre populația din Transnistria 

semnat de un cercetător orădean, Călin Pantea, cu care 

s-a împrietenit până la a deveni coautori ai „Atlasului”. 

A doua oară, i-a surâs când, la sugestia lui Alis Niculică, 

i s-a adresat dr. Constantin-Emil Ursu, directorul 

general al Muzeului Bucovinei, solicitând sprijin pentru 

tipărirea acestuia, sprijin financiar însemnat și datorită 

formatului A3, „deoarece voiam ca hărțile să se vadă 

bine”. Sprijinul a venit, ca și în cazul „Enciclopediei”, 

Constantin-Emil Ursu afirmând la lansarea celor două 

lucrări că Muzeul a avut pentru programul Editurii Karl 

A. Romstorfer în anul 2018 peste trei sute de mii de lei, 

bani însă pe deplin meritați de vreme ce editura a adunat 

un număr important de premii ale Academiei. 

[…] 



_________ Vrâncenii pasionați de 

geografie, invitați la 

simpozion 

www.ziare.com 

31.05.19 

Actualitate Vrâncenii pasionați de geografie sunt așteptați să 

părticipe la a IV-a ediție a Simpozionului Concurs 

„Simion Mehedinti". Evenimentul va avea loc în data 

de 8 iunie, la Colegiul Național Unirea din Focșani. 

Potrivit organizatorilor, respectiv Societatea de 

Geografie din România - Filiala Vrancea și Colegiul 

Național „Unirea", tema din acest an este „Geograful 

francez Emmanuel de Martonne și România". Invitat 

special este doctorand George V. Ursu, de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava. 

_________ Fostul prefect, Florin 

Sinescu invitat la 

dezbaterea: Rolul mass-

media în modernizarea 

administrației publice 

www.info-suceava.

com 

31.05.19 

Actualitate, Educație După primele întâlniri organizate la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava de Facultatea de Litere 

și Științe ale Comunicării (FLSC) în colaborare cu 

Centrul de Reușită Universitară, la care au fost invitați 

doamna Mirela-Elena Adomnicăi, prefectul județului 

Suceava, domnul comisar șef de poliție Ionuț Epureanu, 

purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție 

Județean Suceava, și domnul dr. ing. Cezar Grozavu, 

directorul Biroului Regional de Cooperare 

Transfrontalieră Suceava, seria Dezbaterilor academice 

în domeniul comunicării și relațiilor publice din 

sistemul public administrativ, sectorul antreprenorial și 

mass-media continuă cu tema Rolul mass-media în 

modernizarea administrației publice, prezentată de 

domnul Florin Sinescu, Șef serviciu în cadrul Instituției 

Prefectului – județul Suceava și fost prefect. Prin 

această întâlnire, studenții de la specializarea 

Comunicare și relații publice vor avea posibilitatea de a 

corela cunoștințele dobândite la orele de curs cu 



informații concrete ce vor viza aspecte comparative 

între administrația publică din perioada regimului 

centralizat și cea actuală, în diferitele stadii de reformă 

și modernizare parcurse până în prezent, precum și 

modul în care s-a construit imaginea publică a 

instituțiilor statului în cadrul unui parteneriat sustenabil 

cu mass-media. Evenimentul va avea loc la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în data de 

3 iunie 2019, ora 1600, corpul A, etajul II, sala 206. 

Informațiile publicate pe site-ul de știri online info-

suceava.com pot fi preluate de alte publicații online 

doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu 

link activ. Orice abatere de la această regulă constituie 

o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor și 

atrage consecințele prevăzute de aceasta. http://info-

suceava.com/2019/05/31/fostul-prefect-florin-sinescu-

invitat-la-dezbaterea-rolul-mass-media-in-

modernizarea-administratiei-publice/ . 

 


