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Adelina 

Talpalariu 

 

Absolvenții 

Universității din 

Suceava vor mărşălui 

pe străzile Sucevei 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Local  

 

A III-a ediție a Marşului absolvenților, de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV), evenimentul dedicat celor care încheie 

în acest an studiile de licență, se va desfăşura 

joi, 13 iunie. 

Studenții vor mărşălui de la Universitate până 

în zona centrală, pe esplanada Casei de 

Cultură, unde va avea loc şi festivitatea de 

absolvire. 

Marşul va începe în jurul orei 18.00, iar 

festivitatea se va desfăşura o oră mai târziu. 

Pe lângă absolvenții celor zece facultăți ale 

USV, la paradă sunt aşteptați părinți, 

profesori, reprezentanți ai USV, la festivitatea 

din centrul oraşului urmând să participe şi 

autorități locale şi județene. Pe scenă vor urca 

şişefii promoţiei 2019 ai USV, cei care au 

încheiat anii de studiu cu rezultate deosebite. 

În anii terminali ai programelor de licență sunt 

înscrişi circa 1.350 de studenți, la ID 

(Învățământ la Distanță) – 245 de studenți, iar 



în anii terminali de la masterat sunt aproape 

900 de masteranzi. 

Prima ediție a marşului s-a desfăşurat în 2017, 

la festivitatea de după fiind invitat gen. 

Dumitru Prunariu, singurul român care a 

zburat în spaţiu.  

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

Oferta Universităţii 

„Ștefan cel Mare” 

Suceava pentru 

admiterea din acest an 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Local 

 

Ofertă generoasă a Universităţii `Ștefan cel 

Mare” Suceava (USV) pentru admiterea din 

acest an, atât la programele de licenţă, cât şi la 

cele de masterat şi doctorat. 

Pentru absolvenţii de liceu, instituţia pune la 

bătaie 1.180 de locuri bugetate în cadrul celor 

43 de studii de programe de licenţă de la cele 

zece facultăţi, în creştere cu 30 faţă de 2018. 

Repartiţia locurilor a fost aprobată de către 

Consiliul de Administraţie al USV, urmând să 

fie discutată şi în şedinţa de Senat. Pe lângă 

locurile subvenţionate de la bugetul de stat, 

USV mai scoate la concurs 1.030 de locuri cu 

taxă. Forma de învăţământ la distanţă (ID) 

beneficiază de un număr de 400 de locuri, 

repartizate pe 9 programe de studiu, iar pentru 



cele 10 programe de conversie profesionale au 

fost atribuite 210 locuri cu plată. 

Cât priveşte ofertaUniversităţii „Ştefan cel 

Mare” pentru masterat, aceasta este mai 

bogată faţă de anul precedent şi cuprinde 650 

de locuri la buget. La doctorat, Ministerul 

Educaţiei a repartizat instituţiei sucevene 45 

de locuri bugetate, dintre care circa jumătate 

cu bursă. 

Acestora li se adaugă locurile bugetate 

destinate studenţilor etnici români de 

pretutindeni: 300 locuri pentru licenţă (pentru 

200 dintre ei USV oferă cazare în ordinea 

mediilor), 150 de locuri pentru masterat, dar şi 

locuri subvenţionate pentru romi. 

  

Locurile bugetate pentru viitorii boboci 

Cele 10 facultăţi ale universităţii sucevene 

formează specialişti în domenii variate 

(juridic, litere, inginerie, sport, istorie, 

geografie, administraţie, etc), pentru ca 

absolvenţii să aibă oportunităţi diverse de 

carieră. 

Prima sesiune a admiterii se va desfăşura în 

perioada 15 – 30 iulie, calendarul complet 

putând să fie consultat la ww.admitere.usv.ro. 



Pentru absolvenţii ciclului liceal care vor să-şi 

continue studiile la Facultatea de Drept şi 

Știinţe Administrative, USV a alocat 50 de 

locuri bugetate şi 115 locuri cu taxă. 

Pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

au fost alocate 120 de locuri subvenţionate şi 

105 locuri cu taxă; Facultatea de Inginerie 

Alimentară - 90 de locuri la buget şi 30 de 

locuri în regim cu taxă; Facultatea Inginerie 

Electrică şi Știinţe ale Calculatoarelor - 224 de 

locuri la buget şi 100 de locuri cu taxă; 

Facultatea de Inginerie Mecanică - 90 de 

locuri subvenţionate de stat şi 30 cu taxă; 

Facultatea de Istorie şi Geografie - 140 de 

locuri fără taxă şi 90 de locuri cu taxă; 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării 

- 158 de locuri bugetate, 132 cu plată; 

Facultatea de Silvicultură - 82 de locuri 

bugetate şi 23 cu plată; Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Administraţie Publică - 171 de 

locuri fără taxă şi 310 cu taxă; Facultatea de 

Ştiinţe ale Educaţiei - 55 de locuri bugetate şi 

95 cu plată. 

  

Locuri fără taxă pentru absolvenţii din mediul 

rural 

Pentru al doilea an consecutiv, Universitatea 

alocă locuri pentru absolvenţii cu diplomă de 



bacalaureat care finalizează studiile liceale în 

unităţi din mediul rural. 

Pentru aceştia, instituţia scoate la concurs 50 

de locuri complet subvenţionate, repartizate 

tuturor facultăţilor, pentru a facilita accesul 

acestor tineri la niveluri superioare de 

educaţie. 

  

Admitere pe bază de dosar 

Pentru admiterea din acest an, viitorii boboci 

ai instituţiei vor fi admişi, în mare parte, în 

funcţie de media şi notele de la examenul de 

bacalaureat, cu mici excepţii, facultăţile 

menţinând formulele de admitere de anul 

trecut. 

De asemenea, instituţia menţine şi cuantumul 

taxelor de şcolarizare la nivelul celor de acum. 

În prezent, studenţii de la licenţă, anul I, care 

nu au prins un loc fără taxă trebuie să scoată 

anual din buzunare sume cuprinse între 2.500 

de lei/ an şi 3.700 de lei 

(Balneofiziokinetoterapie şi recuperare). 

Detalii legate de admitere, precum şi locurile 

alocate fiecărui program de studiu vor putea fi 

consultate pe admitere.usv.ro.  

 



 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

 

Universitarul Mircea A. 

Diaconu este 

nominalizat la Premiile 

Uniunii Scriitorilor din 

România 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

 

Local 

 

Lansat de curând în cadrul Salonului 

Internațional de Carte „Alma Mater 

Librorum” desfășurat în cadrul universității 

sucevene, volumul „Metacritice” al 

profesorului sucevean Mircea A. Diaconu, 

prorector al USV, a fost nominalizat la 

premiile anuale acordate de Uniunea 

Scriitorilor din România, secțiunea critică, 

eseu, istorie literară, alături de cărți semnate 

de Horia Roman Patapievici, Ion Vianu, 

Mircea Tomuș, Ovidiu Pecican și Valeriu 

Gherghel. 

Decernarea premiilor va avea loc la Teatrul 

Național din București în data de 17 iunie. 

Volumul a apărut la editura Junimea în 2018 

și conține studii de critică, istorie literară și 

eseuri pe teme diverse. Într-un stil adesea 

incisiv, profesorul Mircea A. Diaconu repune 

în discuție câteva dintre ideile consacrate pe 

terenul interpretării literaturii române, într-o 

viziune inovatoare, din care nu lipsește nici 

dimensiunea ludică, nici implicarea morală. 

„Și dacă știm cine sunt Mircea Martin și 

Andrei Terian care prezintă cartea pe coperta 

a IV-a volumului în cuvinte mai mult decât 

elocvente, ne întrebăm cine va fi fiind Martin 

J. Adams, care invocă tocmai disponibilitatea 



autorului de a reciti texte și contexte, mai ales 

ideologice, de tot felul? După ce discută 

despre postmodernism, condiția istoriei 

literare și critica literară în 1989 și înainte de a 

scrie despre Luca Pițu și Emil Cioran, 

profesorul sucevean reanalizează opera unor 

critici și istorici literari ori teoreticieni precum 

Maiorescu, Lovinescu, Negoițescu, 

interpretările mergând până la Mircea Muthu, 

Al. Cistelecan ori Andrei Terian”, transmite 

USV prin intermediul unui comunicat de 

presă. 

 

_________ 

 

 

 

Prorectorul USV, 

prof.  Mircea A. 

Diaconu –  nominalizat 

la Premiile Uniunii 

Scriitorilor din 

România 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Local 

 

 

IDEM 

 

________ 

 

 

 

Prorectorul USV 

Mircea A. Diaconu, 

nominalizat la Premiile 

Uniunii Scriitorilor din 

România 

 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

 

Social 

 

IDEM 



 

________ 

 

 

 

Prorectorul USV 

Mircea A. Diaconu, 

nominalizat la Premiile 

Uniunii Scriitorilor din 

România cu volumul 

Metacritice 

 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

Actualitate 

 

IDEM 

 

________ 

 

 

 

Suceava - și USV - are 

un nominalizat la 

Premiile Uniunii 

Scriitorilor din 

România 

 

 

 

www.newsme.ro 

 

 

Actualitate 

 

IDEM 

 

 

_________ 

 

 

 

Volumul Metacritice al 

suceveanului Mircea A. 

Diaconu nominalizat la 

premiile Uniunii 

Scriitorilor 

 

 

 

 

www.ziaruldepenet.ro 

 

 

 

Cultural 

 

Volumul Metacritice al prorectorului USV 

Mircea A. Diaconu a fost nominalizat la 

premiile anuale acordate de Uniunea 

Scriitorilor din România – secțiunea critică, 

eseu, istorie literară. 

El este în competiție directă cu Horia Roman 

Patapievici, Ion Vianu, Mircea Tomuș, Ovidiu 

Pecican și Valeriu Gherghel. 



Volumul lui Diaconu a apărut la editura 

Junimea în 2018 și conține studii de critică, 

istorie literară și eseuri pe teme diverse. 

Decernarea premiilor va avea loc la Teatrul 

Național București pe 17 iunie. 

 

 

________ 

 

 

 

Proiectul `Împreună 

universități și 

angajatori. Un sistem 

integrat de programe 

educaționale inovative” 

a fost lansat la Suceava 

 

 

 

www.edumanager.ro 

 

 

 

 

Universități 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

în calitate de partener, alături de Universitatea 

de Vest din Timișoara, lider de 

proiect, Universitatea „Constantin Brâncuși” 

din Târgu Jiu și Universitatea „Eftimie 

Murgu” din Reșița anunță lansarea 

proiectului Împreună universități și angajatori 

– un sistem integrat de programe educaționale 

inovative – POCU121030, proiect cofinanțat 

din Fondul Social European, prin Programul 

Operațional Capitalul Uman 2014-2020. 

La Suceava, lansarea proiectului a avut loc pe 

6 iunie în Amfiteatrul Dimitrie Leonida, 

corpul D al Universității sucevene. 

Provocările contemporane ale societății 

cunoașterii impun transformări majore, care 

trebuie să înceapă cu școala și să se focalizeze 

pe tânăra generație universitară, ce reprezintă 

germenele structurilor intelectuale din viitori 

ani. 



Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 

creșterea calității și eficienței învățământului 

universitar terțiar și non-academic tehnic, în 

acord cu cerințele mediului socio-economic, 

prin implementarea unui sistem integrat de 

programe și oferte educaționale inovative, 

proceduri și instrumente de asigurarea a 

calității dezvoltat prin colaborare între 

universități și angajatori, și dedicat formării 

pedagogice a cadrelor didactice, și dezvoltării 

competențelor profesionale și socio-

emoționale ale studenților și cursanților. 

Grupul țintă al proiectului include trei 

categorii de persoane, conforme cu trei 

indicatori de realizare vizați de competiția de 

proiecte: a) personal didactic, b) studenți din 

învățământul terțiar universitar și cursanți din 

învățământul terțiar non-universitar. Primele 

două categorii sunt regăsibile la nivelul tuturor 

celor patru parteneri instituționali ai 

proiectului fiind acoperite trei regiuni (Nord – 

Est, Vest și Sud – Vest Oltenia) mai puțin 

dezvoltate ale României. 

De-a lungul celor 30 de luni de implementare 

a proiectului, vor fi elaborare și ofertate, într-

un parteneriat transnațional, peste 20 de 

programe și activități de formare, dedicate atât 

cadrelor didactice, cât și studenților. 

Dezvoltarea și implementarea acestor 



activități de formare vor aduce împreună 

experți din mediul universitar (național și 

internațional), precum și peroane resursă din 

cadrul angajatorilor. 

 

 

Mateiciuc 

Georgiana 

 

 

USV anunță lansarea 

proiectului „Împreună 

universități și 

angajatori. Un sistem 

integrat de programe 

educaționale inovative” 

 

 

 

www.realitateadesuceava.net 

 

 

Actual 

 

IDEM 

 

_________ 

 

 

 

USV anunta lansarea 

proiectului Împreună 

universități și 

angajatori - un sistem 

integrat de programe 

educaționale inovative 

– POCU121030 

 

 

 

www.newsme.ro 

 

 

 

Actualitate 

 

 

IDEM 
www.ziare.com 

06.06.19 

 

www.stiridinbucovina.ro 

06.06.19 

 

www.info-suceava.com 

06.06.19 

 

www.gorjeanul.ro 

06.06.19 



 

www.svnews.ro 

06.06.19 

________ Număr record de 

participanți la 

Festivalul internațional 

Video ART pentru 

adolescenți 

www.monitorulsv.ro 

06.06.19 

 

________ Cea de-a XI-a ediție a Festivalului 

internațional Video ART a debutat joi, 6 iunie, 

și va derula pe parcursul celor patru zile, 

activități antrenante, în același spirit dinamic 

cu care participanții s-au obișnuit de la edițiile 

anterioare. 

Ediția curentă aduce cu sine câteva noutăți, pe 

care organizatorii, Colegiul Național „Petru 

Rareș” și Asociația cultural-educativă Clubul 

Video ART a elevilor de la acest liceu, le-au 

gândit, în dorința de a atinge un standard cât 

mai performant al formatului de festival. 

Prof. Viorel Ieremie, președinte al Asociației 

cultural-educativă Clubul Video ART, a 

menționat că, în primul rând, a fost adăugată o 

secțiune dedicată studenților până în 20 de ani, 

care studiază la alte facultăți, decât cele cu 

profil cinematografic, iar secțiunea 

internațională, dedicată tinerilor din alte țări, a 

suferit unele modificări, pentru a permite 

participarea la festival și a celor care nu pot 

veni pe perioada festivalului, la Suceava. 

Statistic, ediția din acest an cunoaște cea mai 

numeroasă participare, în primul rând a 

www.obiectivdesuceava.ro 

07.06.19 

 

www.newsbucovina.ro 

06.06.19 

 

www.suceavalive.ro 

06.06.19 

 

www.newsme.ro 

06.06.19 

 

www.suceavanews.ro 

06.06.19 

 

www.ziare.com 

06.06.19 

 

www.dcnews.ro 

06.06.19 

 

www.agerpres.ro 

06.06.19 

 

www.svnews.ro 



06.06.19 

 

filmelor din străinătate, a căror număr a 

crescut aproape exponențial. 

Ieremie mai arătat că, în 2017, au participat 

patru țări cu cinci filme, în 2018, cinci țări cu 

15 filme, iar la ediția curentă s-au înscris în 

competiție, nu mai puțin de 27 filme din 

Austria, Belgia, Luxemburg, Macedonia, 

Rusia, Spania, și Ucraina. 

La acestea se adaugă peste 30 de filme din 

țară. În urma nominalizării, participă un 

număr de 20 de echipaje, la cele două secțiuni, 

Film de scurtmetraj și Spot publicitar cu 

impact social. 

Festivalul internațional Video ART este 

singurul festival din România acreditat 

internațional de către Uniunea Internațională a 

Cinematografiei de Amatori (UNICA), 

organizație mondială, aflată sub jurisdicția 

UNESCO și atrage, an de an, tot mai mulți 

competitori, datorită formatul original, unic în 

Europa, pe care îl are, respectiv, impunerea 

unei etape finale, de tip competiție, în cadrul 

căreia tinerii participanți trebuie să-și 

demonstreze calitățile de cineast, în contextul 

realizării unui scurtmetraj la fața locului, pe o 

temă dată de juriul festivalului. 

Activitățile festivalului au debutat joi, 6 iunie, 

la orele 18.00, în Aula Colegiului Național 

www.stirisuceava.net 

06.06.19 

 

www.gorjeanul.ro 

06.06.19 

 

 

 



„Petru Rareș” din Suceava, și vor continua 

până duminică, 9 iunie, când participanții vor 

pleca către casă, unii dintre aceștia cu premii 

importante, oferite cu generozitate de către 

Centrul Cultural Bucovina, unul din partenerii 

constanți. 

Unul dintre premiile mult râvnite îl reprezintă 

celebra Medalie UNICA, acordată de Uniunea 

Internațională a Cinematografiei de Amatori. 

În organizarea evenimentului, în egală măsură 

este implicată și Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, prin sprijinul logistic de 

specialitate. 

Întreaga manifestare este derulată prin 

finanțarea Consiliului Județean Suceava. 

Vineri, 7 iunie, va avea loc proba de film, ce 

se va derula într-o serie de locații stabilite de 

organizatori, prin consultare cu juriul 

festivalului. 

 

Florentina 

Tonita 

Zilele Eminescu, ediția 

iunie 2019, la 

Memorialul Ipotești - 

PROGRAMUL 

manifestărilor 

www.stiri.botosani.ro 

06.06.19 

Cultură 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 In 

honorem. Insurgența lui Ion Negoițescu, 



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 numită de Petru Poantă 

„insurgența lui I. Negoițescu”); a revoluționat 

conceptul de istorie literară, renunțând 

complet la biografii, la „istoria propriu-zisă, 

politică, implicând-o însă în context”, prin 

Istoria literaturii române. 

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 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 Română „A. 

Philippide”), Magda Cârneci (PEN România), 

Simona Popescu (Universitatea din 

București), Mircea A. Diaconu (Universitatea 

„Ştefan 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 

Bantoș (Universitatea de Stat „Alecu Russo” 

din Bălți), Alexandru Bantoș (revista Limba 

română, Chișinău), Ioan Milică (Biblioteca 

Centrală 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) – 2011; 

Geo Vasile (România) – 2012; Constantin 

Abăluţă (România) – 2013; Gisele Vanhese 

(Franţa) – 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 Țurcanu. 



________ „Cookie Squad”, echipa 

de studenţi ai USV, a 

ajuns în finala naţională 

www.crainou.ro 

06.06.19 

Actualitate Echipa de studenţi USV a ajuns în finala 

naţională a concursului Company of the Year 

2019 Junior Achivement Romania ce s-a 

desfăşurat în perioada 22-23 mai la Bucureşti, 

aceasta fiind cea mai importantă competiţie de 

antreprenoriat pentru studenţi. 

Din cele 300 de echipe înscrise (secţiunile 

elevi şi studenţi), în urma parcurgerii mai 

multor etape, cea a Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, intitulată „Cookie 

Squad”, a devenit una dintre cele zece echipe 

finaliste la secţiunea studenţi. 

Proiectul propus de „Cookie Squad” constă în 

realizarea unei aplicaţii gastronomice 

universale, înglobată într-o reţea de 

socializare, o combinaţie unică între Food 

Panda, Instagram şi Tinder. Structura 

aplicaţiei este simplă, bazată în principal pe 

două ramuri: una destinată interacţiunii 

utilizator-utilizator şi alta bazată pe 

interacţiunea dintre utilizator-restaurant. 

Considerăm că aplicaţia va aduce o contribuţie 

pozitivă în societatea actuală, deoarece 

reţeaua se va axa strict pe partea gastronomică, 

îndepărtându-se de reţelele de socializare 

clasice, care cuprind o gamă variată de 

servicii, ce nu întotdeauna pot fi îmbinate cu 

succes. 



Aplicaţia propusă are ca scop deschiderea 

unor noi posibilităţi pe o piaţă supraalimentată 

de oferte de mâncăruri, alături de accesibilitate 

şi confort. Printre opţiunile disponibile 

menţionăm: filtrarea şi utilizarea intuitivă a 

ofertelor restaurantelor şi socializarea între 

persoane, socializare bazată pe talentele 

gastronomice ale fiecăruia. 

Echipa USV a fost alcătuită din Găleată 

Alexandru, Danci Florin-Mihai, Rîndaşu 

Claudiu-Mihai şi Ciurariu Alexandru-Gabriel, 

studenţi ai Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică şi 

Ştiinţa Calculatoarelor. Profesor coordonator 

a fost conf. univ. dr. ec. Ovidiu-Aurel Ghiuţă. 

„Suntem la cea de-a doua participare la 

această competiţie şi la a doua finală. 

Personal, am participat cu 11 echipe formate 

din studenţi de la Facultatea de Inginerie 

Alimentară şi Facultatea de Inginerie Electrică 

şi Ştiinţa Calculatoarelor, echipe care au fost 

selectate în Incubatorul JA Bizz Factory, ce a 

precedat finala. 

În această competiţie au participat şi alte 

echipe coordonate de colegi de la Laboratorul 

de incubare a afacerilor din cadrul 

universităţii. Competiţia gestionată de Junior 

Achievement este benefică studenţilor pentru 



că le confirmă, chiar înainte de angajare, că 

cerinţele de la disciplinele de marketing şi 

antreprenoriat se aplică în practică în mod 

similar şi subliniază importanţă studierii 

acestor discipline în domeniile inginereşti” a 

precizat conf. univ. dr. ec. Ovidiu-Aurel 

Ghiuţă. 

________ Propuneri ale tinerilor 

la „Săptămâna 

Europeană a 

Tineretului”, ediţia a 

XX-a 

www.crainou.ro 

06.06.19 

Actualitate Printre ele se numără patinoar acoperit, 

diversificarea activităţilor culturale în zona de 

agrement Tătăraşi, şcoală de voluntariat, secţii 

de teatru, medicină şi conservator la USV 

Suceava 

În perioada 30.05 – 1.06.2019, la Suceava a 

avut loc cea de a XX-a ediţie a „Săptămânii 

Europene a Tineretului”, proiect al Fundaţiei 

Ana în asociere cu Primăria Suceava şi 

Consiliul Local al municipiului Suceava. 

Timp de trei zile, sute de elevi şi studenţi cu 

vârste cuprinse între 15 şi 28 ani, sub 

îndrumarea unor traineri cu experienţă – Cristi 

Cuciureanu, Richard Simioniuc şi Alexandru 

Dumbravă –, au abordat teme precum 

„Instrumente de educaţie nonformală şi 

elemente de constituire ale unui ONG”, 

„Factori externi în formarea personalităţii 

tinerilor, oportunităţi şi perspective”, 

„Mobilitate şi voluntariat pentru tineri şi 

lucrători de tineret”. 



Devenită tradiţională, participarea delegaţilor 

din Ucraina şi Republica Moldova a contribuit 

la realizarea cu succes a schimbului de 

experienţă cu omonimii suceveni în cadrul 

conferinţei „Cooperare pentru inovare şi 

schimb de bune practici”, dorinţa comună 

fiind de a realiza în parteneriat proiecte de 

promovare a tinerelor valori. 

Latura practică s-a regăsit în workshopurile: 

„Aportul tinerilor în societate” , „Acţionând 

împreună pentru o lume mai bună”, „Fii activ, 

guvernează-ţi viitorul”, „Tinerii şi abilităţile 

acestora”. 

Tineri provenind de la Colegiul Tehnic 

„Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Economic 

„Dimitrie Cantemir”, Liceul cu Program 

Sportiv, Colegiul „Mihai Eminescu”, Colegiul 

„Ştefan cel Mare”, Colegiul de Artă „Ciprian 

Porumbescu”, Universitatea „Ştefan cel 

Mare” au conturat propuneri pentru 

îmbunătățirea activităţilor pentru tineret în 

municipiul Suceava cum ar fi: patinoar 

acoperit, desfăşurarea mai multor activităţi 

culturale în zona de agrement Tătăraşi, şcoală 

de voluntariat, tabere de matematică 

distractivă, locuri amenajate special pentru 

promovarea talentelor sucevene, secţii de 

teatru, medicină şi conservator la Suceava. 



Foarte apreciată a fost „Gala tinerelor valori 

sucevene”, în care au fost premiaţi tineri care 

s-au evidenţiat în activităţi de tineret, dar şi 

tineri cu o deosebită valoare artistică, cum ar 

fi: Magdalena Drăgoi, Diana Adăscăliţei, 

Lavinia Jitaru, Sandra Tudurache, Dragoş 

Bucătariu, Ştefan Cizmaru, Ana Maria 

Ciornei, Diana Popovici, Bianca Vasiliu, 

dansatorul Alexandru Andronic, alături de 

care au concertat experimentaţii Alexandra 

Cuza (Alex Pattie), Alexandra Irimesei, Bobi 

Stroe şi Dan Munteanu. 

Marin Gherman, de la Centrul Media 

BucPress Cernăuţi, a afirmat: „Niciodată nu 

am văzut atâtea voci de calitate împreună”, 

confirmând nivelul artistic ridicat al tinerelor 

valori sucevene. 

Proiectul s-a finalizat cu un flashmob în 

interpretarea dansatorilor de la Bucovina 

Dance Studio cu tema „Noi tinerii contăm!”. 

________ Conferința 

internațională 

„Gateway to CLIL”, la 

Camera de Comerț și 

Industrie Suceava 

www.suceavalive.ro 

06.06.19 

 

________ Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” 

Suceava organizează în data de 14 iunie 2019, 

între orele 9 – 16, la sediul Camerei de Comerț 

și Industrie Suceava, conferința internațională 

de diseminare a rezultatelor finale obținute în 

cadrul proiectului Erasmus+ KA201 „English 

for hospitality” – EN4HOSTS, 2017-1-RO01-

www.radioimpactfm.ro 

06.06.19 

 

www.svnews.ro 

06.06.19 



KA201-037159, conferință intitulată 

„Gateway to CLIL”. 

Conferința internațională de diseminare va 

avea ca obiective: valorificarea experienţelor 

europene dobândite de Colegiul Economic 

„Dimitrie Cantemir” Suceava în cadrul 

proiectului Erasmus+ KA201 „English for 

hospitality”, promovarea învăţării integrate a 

conţinuturilor la disciplinele de specialitate 

din domeniile turism şi gastronomie şi a limbii 

engleze, diseminarea de informaţii referitoare 

la educaţia europeană și valorile pe care 

aceasta le promovează, evidențiate în cadrul 

parteneriatelor educaționale, schimburi de 

experienţe şi bune practici cu reprezentanţi ai 

liceelor tehnologice din țară și din Europa, ai 

altor instituţii educaţionale, agenți economici, 

în vederea utilizării lor în activităţile 

educative, realizarea de workshopuri şi 

dezbateri pe tematica CLIL – Content and 

Language Integrated Learning. 

Evenimentul reunește cadre didactice care 

predau limba engleză și discipline de 

specialitate în liceele tehnologice și din țară și 

din Europa, profesori de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava, elevi, 

reprezentanți ai mediului de afaceri local, 



reprezentanți ai autorităților locale sucevene, 

specialiști în educație. 

Invitați speciali ai conferinței sunt: 

conferențiar univ. dr. Angela Albu, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, 

conferențiar univ. dr. Mariana Lupan, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, 

prof. Alina Crețu, Colegiul Național „Ștefan 

cel Mare” Suceava, prof. dr. Raluca Iuliana 

Suciu, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” 

Fălticeni, prof. Daniela Rotaru, Colegiul 

Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava. 

În cadrul conferinței va avea loc  o intervenție 

live prin intermediul EUROSCI Network,  a 

lui Diego Varela Pedreira, de la Universitatea 

Corunia, Spania,  associate professor and 

holder of the Jean Monnet Chair in European 

Political Economy laUniversitatea 

„Alexandru Ioan Cuza”  Iași 

________ Simpozion geografic 

despre Emmanuel de 

Martonne, la Colegiul 

Unirea 

www.ziare.com 

06.06.19 

________ Sambata, 8 iunie 2019, incepand cu ora 10, 

Colegiul National „Unirea” este gazda 

simpozionului cu tema „Geograful francez 

Emmanuel de Martonne si Romania”. Alaturi 

de liceul gazda, organizatori sunt 

Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea si 

Societatea de Geografie - Filiala Vrancea. Este 

a patra editie a unei activitati care cuprinde un 



concurs pe teme geografice cu doua sectiuni: 

teoretica si eseu, precum si o sesiune de 

comunicari stiintifice. In fiecare an, au fost 

propuse elevilor teme care sa evidentieze 

contributia unor geografi la dezvoltarea 

stiintei pe care o slujesc. Emmanuel de 

Martonne are meritul de a fi ancorat in istorie 

cercetarile sale geografice, acestea nu au 

ramas doar in planul ideilor impartasite 

mediului universitar. 

In cadrul simpozionului vor fi sustinute 

urmatoarele comunicari: 

- Prof. dr. Razvan Sacrieru, „Vrancea in 

cercetarile geomorfologice ale lui Emmanuel 

de Martonne”, Colegiul National „Unirea” 

Focsani 

- Drd. George Vasile Ursu, „Aspecte inedite 

din activitatea geografului francez Emmanuel 

de Martonne in Romania”, Universitatea 

„Stefan cel Mare” Suceava 

- Dr. Romeo Valentin Musca, „Consideratiuni 

privind harta etnografica a Tarilor Romane in 

viziunea lui E. de Martonne”, Casa de Cultura 

„Constantin C. Giurescu” Odobesti 

Pentru sectiunea teoretica a concursului 

„Simion Mehedinti” s-au inscris echipaje 

apartinand urmatoarelor colegii si licee din 



Focsani: Colegiul National „Unirea”, Colegiul 

National „Alexandru I. Cuza”, Colegiul 

Economic „Mihail Kogalniceanu", Colegiul 

Pedagogic „Spiru Haret”, Liceul de Arta 

„Gheorghe Tattarescu”, Colegiul Tehnic „Ion 

Mincu”, Liceul Tehnologic „G.G. 

Longinescu” si Colegiul Tehnic Auto „Traian 

Vuia”. 

Organizatorii lanseaza o invitatie tuturor celor 

interesati de acest subiect si care sunt de acord 

cu vorbele marelui geograf francez Emmanuel 

de Martonne care spunea ca „intregirea 

Romaniei a reprezentat o mare victorie a 

geografiei asupra istoriei nedrepte”. 

 


