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În perioada 5 iulie – 15 iulie, la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, are loc pregătirea loturilor de 

juniori și seniori care vor reprezenta România la 

Olimpiadele Internaționale de Astronomie, de la 

Piatra Neamț, în perioada 18 – 27 octombrie 2019, 

și Astronomie și Astrofizică, de la Balaton, Ungaria, 

în perioada 2 – 10 august 2019. Loturile României 

sunt formate din șase elevi, la juniori, respectiv 10 

elevi, la seniori. Pentru pregătirea loturilor, au fost 

invitați profesori din țară și din Suceava. Pregătirea 

este făcută în colaborare cu Inspectoratul Școlar 

Județean Suceava și Societatea Științifică Cygnus. 

Cazarea și masa, atât pentru elevi, cât și pentru 

cadrele didactice, sunt asigurate de Colegiul de 

Informatică „Spiru Haret” din Suceava. Programul 

de pregătire a elevilor constă în activități de predare, 

rezolvare de probleme, ce au loc în Amfiteatrul 

„Dimitrie Leonida” din corpul D al USV, lecții de 

planetariu, desfășurate la Observatorul Astronomic 

și Planetariul USV,  și observații astronomice de 

noapte, pe platoul de la Mănăstirea Dragomirna. 
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jupan de salon „Ne bucură recunoașterea oferită la nivel național. 

Totodată, a fost un moment în care am putut 

transmite un mesaj, un mesaj de normalitate. Nu 

avem o activitate de excelență la nivel internațional, 

însă ținând cont că în România brevetarea este la un 

nivel foarte scăzut, activitatea pe care o desfășurăm 

noi apare la nivel național ca fiind una de excelență. 

Este important ca entitățile publice, dar nu numai, să 

știe că ne aflăm într-un moment de criză al inventicii 

românești. Dacă ne uităm în urmă cu 100 de ani – la 

anii 1919, 1920, 1921 – constatăm același număr de 

brevete de invenții înregistrate la Oficiul de Stat 

pentru Invenții și Mărci (OSIM) ca în prezent”. 

 

Declarația a fost făcută de profesorul universitar 

doctor inginer Mihai Dimian, prorectorul 

universității sucevene, în calitatea sa de reprezentant 

al USV la cea de-a III-a ediție a Galei Proprietății 

Industriale, care a fost găzduită de Hotel Marshal 

Garden din București. Evenimentul la care 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a primit 

premiul pentru obținerea celor mai multe brevete de 

invenție din România în 2018 a fost organizat cu 

sprijinul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și 

al Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate 

Industrială din România. 

 

Domnul Dimian a mai spus: „Criteriile de premiere 

au fost experiența în piață, opiniile și recomandările 



clienților, rezultatele înregistrate în 2018 și în primul 

semestru din 2019, notorietatea mărcilor și a 

brevetelor, activitatea academică, aparițiile în presa 

de specialitate și în directoarele internaționale de 

profil”. 

 

Felicitări tuturor celor de la USV care au făcut 

posibilă obținerea premiului! 

Elena 

Polearus 

Școala de Vară UMFST 

„George Emil Palade”: 

„Proprietatea 

intelectuală în România 

și Uniunea Europeană” 
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Învățământ Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și 

Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri 

Publice și Private (SOROCAPP) din Tîrgu Mureș 

organizează, în perioada 14 – 21 iulie 2019, 

International  Summer Law. 

- Viitorul învățământului 

superior, sub lupa a 200 

de rectori de 

universități din Europa 

www.info-suceava.com 
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Educație Orașul și Universitatea Bologna au celebrat zilele 

trecute, cea de-a XX-a aniversare a Declarației de la 

Bologna, semnată în 1999, de Miniștrii Educației din 

29 de țări europene. Acest lucru a marcat începutul 

așa-numitului proces Bologna, creând Spațiul 

European al Învățământului Superior (European 

Higher Education Area – EHEA), care, acum, 

include 48 de țări. Cu această ocazie, Universitatea 

din Bologna, în colaborare cu Observatorul Magna 

Carta, Asociația Universităților Europene și 

Uniunea Europeană a Studenților, a găzduit o 

conferință academică, pentru a identifica 

importantele provocări viitoare pentru universități și 

rolul lor în societate. Totodată, conferința a fost 



concepută ca o contribuție analitică și programatică 

la proiectarea Procesului Bologna în anii următori. 

Momentul aniversar a fost marcat și printr-un marș 

academic organizat în centrul orașului Bologna, în 

deschiderea Conferinței Bologna Process Beyond 

2020, la care au participat peste 200 de rectori, 

reprezentând instituții academice din toată lumea. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost 

reprezentată de prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, 

Rectorul USV, și de prof. univ. dr. Ștefan Purici, 

Prorectorul cu imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare europeană al USV. 

Această importantă reuniune internațională a deschis 

dezbateri privind provocările și perspectivele 

învățământului superior în viitor, fiind structurate pe  

5 paneluri: 1. Valori academice corelate cu civismul 

în schimbarea societăților; 2. Învățarea centrată pe 

student; 3. Asigurarea leadership-ului pentru 

dezvoltarea durabilă, rolul învățământului superior; 

4. Dimensiunile sociale ale învățământului superior; 

5. Cariere și competențe pentru piața muncii din 

viitor. Temele panelurilor au fost legate de un 

leitmotiv: cum pot universitățile să fie comunități 

fiabile de învățare și predare pentru un viitor durabil 

pentru toți cetățenii societăților noastre foarte 

diferite? 

În deschiderea evenimentului a luat cuvântul 

Francesco Ubertini, Rectorul Universității din 



Bologna, iar printre invitații care s-au adresat 

participanților s-au numărat personalități marcante 

ale învățământului superior european precum: 

Stefania Giannini, director general adjunct pentru 

educație – UNESCO, Sophia Eriksson Waterschoot, 

director al Departamentului pentru tineret, educație 

și Erasmus + al Comisiei Europene, Michael 

Murphy, Președintele Asociației Europene a 

Universităților, SjurBergan, Șeful Departamentului 

pentru educație al Consiliului Europei, Cristina 

Ghițulică, co-președinte al Grupului de 

implementare al procesului Bologna pe parcursul 

președinției României la Consiliul Uniunii 

Europene, Adam Gajek, Președintele Uniunii 

Studenților Europeni, MarcoBussetti, Ministrul 

Educației, Universităților și Cercetării din Italia. 

Evenimentul aniversar a cuprins sesiuni de 

dezbateri, conferințe, mese rotunde, care au adus în 

prim-plan o problematică vastă privind viitorul 

învățământului superior, o parte din temele abordate 

fiind: libertatea academică în spațiul european al 

învățământului superior; învățământul liberal, 

învățarea centrată pe elev și arta judecății reflexive; 

proiectarea reușită a ecosistemelor de învățare 

centrate pe elev; rolul cheie al învățământului 

superior în atingerea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă; rolul studenților în gestionarea viitoare a 

instituțiilor de învățământ superior sau dimensiunile 

sociale ale învățământului superior. 



„Întreg evenimentul a constituit un teren fertil pentru 

schimbul de idei în vederea dezvoltării Spațiul 

European al Învățământului Superior din care face 

parte și USV” ne-a declarat astăzi prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, Rectorul USV. 
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Echipa de handbal a Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a încheiat ieri ediția din acest an a 

Campionatului European Universitar. Studenții pregătiți 

de antrenorii Adrian Chiruț și Iulian Andrei au terminat 

competiția continentală pe locul șapte din 11 echipe, 

contabilizând trei victorii și tot atâtea înfrângeri în șase 

zile de competiție, asta după ce în urmă cu doi ani au 

câștigat aurul, iar anul trecut, bronzul. 

Cu un lot mult mai tânăr decât în ultimii doi ani, din care 

au lipsit jucători importanți ca Burlacu, Târzioru, Petrea, 

Baican și Olariu, sucevenii nu au avut noroc la tragerea 

la sorți, acolo unde trebuia să fie cap de serie, dar 

organizatorii i-au pus într-o urnă inferioară. Astfel, în 

primul meci din grupă, echipa USV a întâlnit campioana 

europeană de anul trecut, Universitatea din Bochum 

(Germania). Prima parte a fost una echilibrată, în care 

ambele echipe au fost de mai multe ori la conducere, la 

pauză germanii având 12 – 11. Cu 10 minute înainte de 

final, adversarii sucevenilor au condus la 4 goluri, iar Adi 

Chiruț a cerut time-out. Sucevenii s-au apărat foarte bine 

și cu patru minute înainte de final au egalat la 23, iar până 

la final au avut un 7 metri ratat, dar când mai erau 30 de 

secunde de joc Maxim Oancea a reușit golul victoriei, 24 

– 23. 



În meciul doi, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a 

întâlnit cea mai puternică echipă din grupă, Universitatea 

Rijeka din Croația, în fața căreia a pierdut la două goluri, 

21 – 23. Croații au început mai bine, dar sucevenii au 

echilibrat, iar la pauză a fost 11 – 10 pentru USV. În 

debutul părții secunde, sucevenii au avut momente mai 

bune, dar de această dată croații au echilibrat jocul și s-

au impus pe final de joc, în ultimele patru minute, când 

de la scorul de 21 – 21 au marcat de două ori. În ultimul 

meci din grupă, sucevenii aveau nevoie de o victorie 

pentru a merge mai departe. Echipa USV a reușit să se 

impună cu scorul de 34 – 22 în disputa cu Universitatea 

Akdeniz din Turcia, după ce adversarii au început mai 

bine partida, dar sucevenii s-au apărat avansat și-au 

recuperat mingi, iar la pauză aveau un avantaj de șapte 

goluri, scor 18 – 11. 
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Trei handbaliști de la 

CSU Suceava s-au 

transferat la Botoșani 
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- 

 

CSM Botoșani anunță că a ajuns la un acord cu trei 

jucători, care vor veni în echipă din cadrul lotului 

Universitatea Suceava și, sezonul trecut, au jucat în 

prima ligă.  

Cei trei noi membri ai Clubului „Magnum” sunt: 

Bogdan Șoldănescu, inter și pivot, Cristian 

Adomnicăi, inter dreapta, și Florin Ciubotariu, 

extrema stângă, urmând ca aceștia să fie prezenți, 

vineri, la o conferință de presă organizată de echipa 

botoșăneană. Toți trei au jucat inclusiv în cupele 

europene. 

„Ne-a fost prezentat un proiect interesant, cu niște 

obiective, din punctul meu de vedere, realizabile! 

Sperăm ca, prin plusul nostru de experiență, să 



putem ajuta la formarea unei echipe care să se bată 

pentru promovare!”, a declarat Bogdan 

ȘOLDĂNESCU.  

Transferarea celor trei nu este singura modificare 

produsă în configurația lotului botoșănean.  

„Având în vedere că sunt jucători cu foarte mare 

experiență, cred că în jurul lor putem construi o 

echipă puternică, capabilă să lupte pentru obiectivele 

noastre, respectiv primele trei locuri din grupă în 

Divizia A și calificarea în turul 2 al Cupei României. 

De asemenea, se vor alătura și patru juniori, de la 

Liceul Sportiv, care, sperăm noi, să progreseze 

alături de acești jucători emblematici”, a adăugat 

Cătălin STOLERU, președintele CSM Botoșani.  

Dintre noile nume din CSM Botoșani, Florin 

Ciubotariu a mai avut tangență cu Botoșani, fiind 

jucător și antrenor la HCM Botoșani, o echipă care 

s-a desființat în 2013, la doar câteva luni de 

funcționare.  

Lotul botoșănean de handbal este într-o perioadă de 

extindere, urmând să organizeze trial-uri atât pentru 

juniori (7-14 ani), cât și pentru potențiali jucători de 

Divizie A (18-35 ani). 
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Gheorghe Moldoveanu, 

„Nume de locuri din 

Valea Milcovului” 

www.ziaruldevrancea.ro 
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Educație După aproape un sfert de secol, cu acordul autorului, 

Casa de Cultură din Odobești va reedita în această 

toamnă cel mai interesant și bine document volum 

despre toponimia Văii Milcovului: Gheorghe 

Moldoveanu, „Nume de locuri din Valea 

Milcovului”. Este considerată lucrarea de referință 

pentru acest spațiu geografic&hidrografic, argument 

care ne-a determinat să inițiem reeditarea acesteia, 

mai ales că autorul este originar din Comuna 

Câmpineanca și a făcut o carieră remarcabilă ca 

profesor la Liceul Pedagogic „Costache Negri” din 

Galați și la Universitatea „Ștefan cel Mare“ din 

Suceava. 

La originea volumului stă teza de doctorat a 

Profesorului Gheorghe Moldoveanu, titlu obținut în 

1978, la Universitatea din București. „Nume de 

locuri din Valea Milcovului” cuprinde un teritoriu 

alcătuit din 12 comune, cu 52 de sate, începând de la 

izvorul Milcovului până la vărsarea acestuia în râul 

Putna. Sute de toponime din toate satele comunelor 

străbătute de râul Milcov sunt prezentate pe scurt, 

plecând de la etimologie și atestarea documentară. 

Multe din aceste denumiri sunt cunoscute doar de 

generația născută pe vechea organizare 

administrativă a regimului trecut. Volumul redactat 

de distinsul profesor salvează memoria acestor nume 

în parte uitate și o transmite generației digitale. 

Autorul s-a născut într-una din aceste localități 

scăldate de apele nu mereu limpezi ale Milcovului și 



la jumătatea anilor ʼ50 a cunoscut localitățile de pe 

Valea Milcovului ca învățător și profesor, când făcea 

naveta pe jos, cu trenul și bicicleta la școlile din 

aceste sate și cătune. Mulțumim Domnului Prof. 

Univ. Dr. Gheorghe Moldoveanu că a fost de acord 

cu propunerea noastră! 

 

 

 


