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- USV organizează a 
VIII-a ediție a 
Salonului 
Internațional de 
Carte Alma Mater 
Librorum 

obiectivdesuceava.ro 
09.05.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava organizează, în perioada 12 – 13 
mai, cea de-a VIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Alma Mater 
Librorum, organizat în format hibrid, în parteneriat cu Centrul de 
Reușită Universitară și Alianța Franceză din Suceava, sub egida 
Ministerului Educației. 
La ediția din acest an a evenimentului vor participa peste 25 de edituri 
academice, case și grupuri editoriale, precum și librării cunoscute 
marelui public din Canada, Coasta de Fildeș, Franța, Senegal, România, 
Republica Moldova, Ucraina. 
Tema acestei ediții este „Cartea – sursă de înțelepciune, destindere și 
combatere a dezinformării“. 
„Salonul Internațional de Carte Alma Mater Librorum lansează 
manifestări în jurul ideii de lectură, contribuie la descoperirea și 
promovarea de tinere talente, încurajează cercetarea științifică. Dialogul 
generațiilor devine unul dintre punctele de atracție, ce identifică Salonul 
Internațional de Carte Alma Mater Librorum de la USV”, arată 
organizatorii. 
Evenimentele salonului sunt structurate pe trei axe de dezbatere, 
respectiv Biblioteca și cercetarea – realități și perspective, 
Managementul resurselor infodocumentare – tradițional și 
contemporan, precum și Lectura – stimulator al potențialului creativ. 
În cadrul Salonului sunt anunțate peste 30 de lansări și prezentări de 
carte și reviste, numeroase întâlniri cu autori, editori, cu personalități ale 
culturii românești și străine, cu tineri creatori de literatură română. 
Invitatul de onoare al acestei ediții este E-ditura Universității Naționale 
„Yuriy Fedkovych” din Cernăuți – Ucraina. [...] 
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Giorgiana 
Croitoru 

Făina de GREIERI și 
cidrul de prune, 
alimentele viitorului 
create la Suceava: Să 
văd dacă scot sunete 
deosebite 

dcmedical.ro 
08.05.22 

- 25 de echipe au participat la concursul Fia Food Fest, organizat de 
Universitatea din Suceava și fiecare a prezentat un produs nemaiîntâlnit 
pe piața alimentară. 
Făina de greieri, spirulina, făina de cânepă sau de struguri, cidrul de 
prune, înghețata cu ghimbir, produse destinate persoanelor care suferă 
de intoleranță la gluten sunt doar câteva ingredientele năstrușnice 
folosite de studenți pentru a crea produsele inedite. 
În plus, printre preparatele viitorului s-au numărat și crema de păstrăv 
afumat cu smântână și spirulină, înghețată cu avocado, brioșe cu făină de 
greieri sau sărățele cu urzici. 
„Da, foarte bun, vreau să văd dacă scot sunete deosebite. Am mai auzit că 
se mănâncă greieri, dar e prima experiență de acest gen”, a declarat un 
degustător pentru Observator News. 
Faina de greieri si cidrul de prune - Captura Foto: observator News 
Studenții de la Universitatea din Suceava au creat mâncarea viitorului. 
Ce preparate ciudate au lansat pentru public. 
25 de echipe au participat la concursul Fia Food Fest, organizat de 
Universitatea din Suceava și fiecare a prezentat un produs nemaiîntâlnit 
pe piața alimentară. 
Făina de greieri, spirulina, făina de cânepă sau de struguri, cidrul de 
prune, înghețata cu ghimbir, produse destinate persoanelor care suferă 
de intoleranță la gluten sunt doar câteva ingredientele năstrușnice 
folosite de studenți pentru a crea produsele inedite. 
În plus, printre preparatele viitorului s-au numărat și crema de păstrăv 
afumat cu smântână și spirulină, înghețată cu avocado, brioșe cu făină de 
greieri sau sărățele cu urzici. 
„Da, foarte bun, vreau să văd dacă scot sunete deosebite. Am mai auzit că 
se mănâncă greieri, dar e prima experiență de acest gen”, a declarat un 
degustător pentru Observator News. 
„Practic toată suflarea facultății noastre este implicată în acest proiect. 
Un proiect care presupune până la urmă muncă în echipa. Ei când vor 
lucra într-o fabrică vor trebui să coordoneze echipe să lucreze cu alți 
angajați. Dacă noi nu le dezvoltăm aceste competențe, le va fi mai greu 
să se integreze la locul de muncă”, a declarat și Mircea Oroian, decanul 
Facultății de Inginerie Alimentară: 
„Oferă o experiență în partea practică. Pe de altă parte oferă o experiență 
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în contactul cu industria. Iar al treilea punct este creativitatea”, a 
completat Mihai Dimian, prorector Universitatea Ștefan cel Mare. 
Câștigătorii competiției au fost studenții care s-au prezentat la concurs 
cu un produs vegan. Printre produsele inovative s-au numărat. [...] 

- Proiect sportiv 
caritabil ”Activi 
împreună pentru o 
viață sănătoasă” 

svnews.ro 
06.05.22 

- Organizația studențească „Clubul de Marketing” în parteneriat cu 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Asociația Județeană de 
Fotbal Suceava , Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Suceava,  Liceul cu Program Sportiv Suceava și 
Comitetul  Olimpic și Sportiv Român  organizează proiectul sportiv 
caritabil „Activi împreună pentru o viață sănătoasă” în perioada 14-15 
mai 2022, intervalul orar 800-1500  și 21-22 mai 2022,  intervalul orar 800-
1400 . 
SCOPUL PROIECTULUI: 
–Promovarea activităților sportive în rândul studenților, tinerilor și 
persoanelor sedentare; 
–Crearea unui cadru în care fiecare să se simtă liber, acceptat și egal; 
–Încurajarea comunicării și a socializării între participanții 
evenimentului și organizatorii acestuia; 
La fel vrem să accentuăm faptul că oricare eveniment social voluntar 
creat ne poate ajuta să devenim mai apropiați și mai buni, să depășim 
unele stereotipuri și să ne ajutăm reciproc. Evenimentul are la bază 
aspectul caritabil, însă aici nu e vorba doar de bunurile sau sumele 
colectate, cât de aspectul uman pe care ne bazăm. În această ordine de 
idei în cadrul competiției se va desfășura un meci demonstrativ între 
echipa organizatorilor și o echipă formată din beneficiari. [...] 
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Vitalie Zâgrea Secretarul de stat 
Gheorghe-Florin 
Cârciu, vizita de trei 
zile in Ucraina. In 
Opriseni a vizitat un 
muzeu iar in 
Cernăuți s-a intalnit 
cu cadre universitare 

stiridinbucovina.ro 
08.05.22 

- [...] La finele anului trecut peste 150 de elevi și studenți, dar și profesori 
universitari din regiunea Cernăuți, au accesat mai multe programe 
lansate de DRP  și au devenit beneficiari ai acestor proiecte. Cadourile – 
laptop-uri, tablete, ruxacuri cu rechizite școlare au fost înmânate 
învingătorilor chiar de domnul secretar de stat Gheorghe-Florin Cârciu, 
care i-a felicitat pe elevi și studenți, invitându-i să participe în viitor și la 
alte proiecte inițiate de DRP. Domnul Cârciu a menționat că anul acesta 
se va reveni la Proiectul burselor pentru elevii români din Ucraina, dar și 
la Programul de tabere ARC. Se caută posibilități de a susține și studenții 
de la Catedra de Filologie  Română și Clasică a Universității cernăuțene, 
dar și profesorii din școlile cu predareas în limba română din Ucraina. 
Delegația română a avut în prima zi a vizitei sale la Cernăuți o întâlnire 
la fel de importantă la Catedra de Filologie Română și Clasică a 
Universității cernăuțene, unde s-a întânit cu prorectorul Universității 



Vasyl Baluh, dar și cu șefa Catedrei Cristina Paladean, cu profesorii 
universitari Veronica Todoșciuc și Felicia Vrânceanu. 
Au fost discutate diverse probleme legate de învățământul superior în 
Ucraina, susținerea studenților și a cadrelor didactice de la Catedra de 
Filologie Română și Clasică. Vasyl Baluh le-a mulțumit oaspeților români 
și poporului român pentru susținerea Ucrainei și a ucrainenilor în aceste 
clipe grele de război, pentru ajutorul umanitar pe care-l primește 
Universitatea din Cernăuți, în special, din partea colegilor de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și de la instituțiile de 
învățământ superior din Iași. 
Delegația română se va afla la Cernăuți și în următoarele două zile, 
urmând să viziteze mai multe localități românești și să aibă întâlniri cu 
membrii mediului asociativ românesc, cu presa de limbă română din 
regiunea Cernăuți, dar și cu oficialitățile locale. 
Umrăriți în subsolul acestui text un material video despre prima vizită a 
secretarului de stat Gherghe-Florin Cârciu întreprinsă la Cernăuți. 

Daniela 
Micuțariu 

Concurs de selecție 
pentru obținerea 
unei burse de studiu 
destinată 
profesorilor de 
limba franceză din 
județul Suceava 

monitorulsv.ro 
07.05.22 

- Delegația generală Valonia-Bruxelles, în colaborare cu Alianța franceză 
din Suceava și „Marmites francophones”/„Bucătăria francofonă”, 
organizează concursul de selecție în vederea obținerii unei burse de 
studiu destinată profesorilor de limba franceză din județul Suceava. 
Obiectul concursului îl constituie realizarea unei capsule video de 5-10 
minute, conținând un discurs în limba franceză, individual sau împreună 
cu elevii. Tema discursului este: „La salade des langues”/ „O salată de 
limbi” și este inspirată de realitatea limbii franceze, care primește cu 
generozitate cuvinte provenite din alte limbi în domeniul gastronomiei. 
Participanții la selecție trebuie să povestească devenirea cuvintelor prin 
intermediul unei rețete originale, într-o manieră ludică, dar și riguroasă 
din punct de vedere științific. Evaluarea documentului video va lua în 
considerare calitatea conținutului, pertinența sa în raport cu subiectul 
propus, elementele de fonetică, simțul artistic și calitatea produsului 
final (sunet, imagine). 
Rezultatele concursului vor fi publicate de către Delegația generală 
Valonia-Bruxelles vineri, 20 mai. În luna iunie, video-urile subtitrate vor 
fi postate pe site-ul Asociației „Les marmites francophones”. Câștigătorul 
va primi o bursă de vară pentru formarea în domeniul didacticii limbii 
franceze la Universitatea din Liège, Belgia, iar stagiul de formare va avea 
loc online, în perioada 1-12 august 2022. 
Asociația „Les marmites francophones”/„Bucătăria francofonă”  își 
propune să contribuie la răspândirea patrimoniului culinar din țările 

svnews.ro 
06.05.22 



francofone, în toată diversitatea și specificul lui, prin organizarea de 
stagii de formare de care publicul sucevean a beneficiat deja, anul trecut, 
cu ocazia activității „La rentrée francophone”. 
Paul Ernst a fost animatorul atelierului care a purtat numele de 
„Marmites francophones”/„Bucătăria francofonă”, larg apreciat de 
profesorii de franceză din județul Suceava. Numeroase proiecte 
pedagogice și asociative au fost inspirate ulterior de această primă 
sesiune de formare. [...] 

Sergiu Rusu Un sucevean a luat 
medalia de aur la 
Campionatul 
European de 
Culturism și Fitness 

monitorulsv.ro 
08.05.22 

- Sportivul sucevean Andrei Cîmpan (21 de ani) a adus o medalie de aur 
României la Campionatul European de Culturism și Fitness, desfășurat 
la sfârșitul acestei săptămâni, la Santa Susanna în Spania. 
Andrei, component al lotului național al României, a intrat vineri după-
amiază în concurs și a fost desemnat de juriu cel mai bun sportiv la 
categoria sa, Men's Bodybuilding Wheelchair. 
E o categorie destinată persoanelor cu dizabilități, Andrei având un 
handicap încă din primele luni de viață (un picior e puțin mai scurt decât 
celălalt). 
În ciuda acestui handicap locomotor, tânărul sportiv, originar din 
Comănești, care stă cu chirie în municipiul Suceava, a reușit să-și 
găsească un drum în viață și să obțină performanțe la care mulți alți 
sportivi doar visează. 
Un rol foarte important în drumul lui Andrei l-a avut antrenorul acestuia, 
Cristi Tcaciuc, cel care l-a descoperit și a avut grijă de el în toată această 
perioadă de timp, atât pe plan personal, cât și pe cel sportiv. “E ca un tată 
pentru mine”, spunea Andrei despre antrenorul său, și acesta din urmă 
un nume mare al culturismului din România. 
La 21 de ani ai săi, Andrei mai are în palmares un titlu de campion 
mondial (în 2020) și unul de campion european (în 2021), fiind și 
campion național al României. 
În momentul în care a realizat că a câștigat aurul, suceveanului i-au dat 
pur și simplu lacrimile pe scena Campionatului European de Culturism 
și Fitness, plângând și în timp ce în sala unde a avut loc competiția se 
intona Imnul Național al României. 
Suceveanul nostru a fost felicitat personal de președintele Federației 
Internaționale de Culturism și Fitness, dr. Rafael Santonja, și de 
președintele Federației Române de Culturism și Fitness, Gabriel 
Toncean. 
Andrei Câmpan e student în ultimul an la Facultatea de Educație Fizică 
și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, dar și 



antrenor personal la Semtex Gym – Fabrica de campioni, o sală de 
fitness/culturism din Șcheia, locul unde se și antrenează. 
În ultimele luni, tânărul sportiv a avut parte de o pregătire intensă, care 
a presupus o dietă calculată la fiecare gram și două antrenamente pe zi. 
Asta și în timp ce se împărțea între serviciu, sală, facultate și pregătirea 
meselor speciale pe care le-a avut în toată această perioadă. A vorbit 
despre eforturile făcute în pregătirea pentru Europene într-un interviu 
acordat comunității Big Arms Society, material pe care îl puteți urmări 
pe pagina lor de YouTube. 
De asemenea, înregistrarea momentului în care Andrei ia medalia de aur 
o puteți urmări pe pagina de Facebook a celor de la Big Arms Society. 

- Diplomă de prețuire 
pentru artistul 
Florin Mucea dar și 
pentru alți membri 
vechi ai Ansamblului 
”Arcanul”, 
la  Festivalului 
Național de Folclor 
,,Pe obcina 
neamului”  

suceava-smartpress.ro 
07.05.22 

- Un eveniment cultural deosebit s-a desfășurat joi seară, pe 5 mai, pe 
scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava unde a avut loc cea de-a 
III-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Pe obcina neamului”. 
Interpreți renumiți ai cîntecului bucovinean, precum Angelica Flutur, 
Viorica Macovei , Gheorghiță Rotaru și nu numai au încântat numerosul 
public. Maestrul instrumentist Florin Mucea din Bilca a fost invitat 
special, în  calitate de fost membru al Ansamblului ”Arcanul” al 
Universității „Ștefan cel Mare” 
La spectacol a participat alături de Ansamblul „Arcanul”, de asemenea ca 
invitat special și Ansamblul Folcloric Studențesc ,, „Doina Carpaților” din 
Iași, dirijat de conf. dr. Ciprian Chitu. 
„A fost un moment special pentru mine atunci când cam urcat pe scenă 
și am interpretat cunoscuta melodie „Sadău” alături de fiul meu Vasile 
Mucea . Vreau să precizez că el a participat la spectacol alături de 
ansamblul „Doina Carpatilor” al cărui membru este de ceva timp”, a 
declarat artistul Florin Mucea. [...] 

Oana Nuțu Au început 
înscrierile la 
concursul pentru 
ocuparea posturilor 
didactice vacante în 
cadrul USV 

obiectivdesuceava.ro 
06.05.22 

- Consiliul de Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a 
aprobat, în data de 3 mai, calendarul pentru concursul de ocupare a 
posturilor didactice vacante. Înscrierea candidaților a debutat pe 4 mai 
și se va finaliza în data de 20 iunie. Examenele și prelegerile vor fi 
susținute de candidații validați pentru concurs în perioada 6-11 iulie. 
Consiliile Facultăților au propus scoaterea la concurs a 39 de posturi 
vacante pe perioadă nedeterminată, în semestrul II al anului universitar 
în curs, însă au fost votate doar 33 dintre ele. Este vorba despre 18 posturi 
de asistent universitar, 6 de șef lucrări, 5 posturi de conferențiar și patru 
de lector. 
Toate cele 11 facultăți din cadrul USV au solicitat scoaterea la concurs a 
unor posturi didactice în cadrul acestui concurs. Amintim că în luna 

ziareonline24.ro 
06.05.22 



februarie a.c. universitatea suceveană a scos la concurs 31 de posturi 
didactice, pentru care s-au înscris 30 de candidați, fiind ocupate 16 dintre 
acestea.  

Jupanu Vîrstă întrebărilor, a 
nervilor și a trăirilor 
intense 

jupanu.ro 
07.05.22 

- „În proiectul ROSE am avut o întâlnire online cu părinți de adolescenți 
de-a VIII-a și de-a XII-a care au de susținut Evaluarea Națională, 
respectiv Bacalaureatul. A fost interesant, a fost o provocare. Invitația a 
venit din partea unei prietene de la Universitatea din București care se 
ocupă la nivelul Ministerului Educației de implementarea proiectului. Ea 
m-a invitat și eu am invitat-o, la rândul meu, pe colega mea Doina 
Schipor. Mă gândeam ca fiind în mediul online întâlnirea să fie mai 
interactivă, să spunem lucruri din două perspective diferite, una 
psihologică, alta pedagogică, și a fost foarte, foarte bine. Feedback-ul pe 
care l-am primit a fost foarte bun. Eu cu doamna Schipor am susținut 
acest webinar, ca un fel de workshop aplicativ. Noi am susținut acea 
prezentare, cu întrebări. A fost provocator și au participat părinți din 
toată țara. Am primit întrebări din toate colțurile țării și din diverse arii. 
De exemplu, ce am spune să facă adolescenții înaintea unor examene, 
fiindcă despre asta a fost vorba. De anxietatea față de examen, trăirile pe 
care le au copiii, mai ales adolescenții. Vine perioada de examene 
naționale care au o miză pentru traiectoria cuiva. Le-am dat părinților tot 
felul de sfaturi, unele dintre ele care se referă la o materie, cum să-și 
programeze și cum să negocieze, cum să propună împreună cu copilul un 
plan de învățare, tocmai ca să nu fie stresat, să atenueze din acest stres, 
din această anxietate despre care se vorbește în multe cercetări. 
Anxietate chiar față de testare, care exagerează rolul evaluării. Așa că am 
propus o colaborare părinte-copil. Pe asta s-a bazat comunicarea noastră, 
și pe echipa care se poate suda la vârsta adolescenței. O vârstă nu foarte 
comodă, pentru că-i o vârstă a întrebărilor, o vârstă a nervilor, a trăirilor 
intense. Și-atunci, cu siguranță, și trăirea asta, anxietatea asta, e mai 
intens trăită și poate mai exagerată. Adolescenții țin mai mult la grupul 
la care-s afiliați decât la sfatul părinților. Au impresia că părinții sunt 
învechiți. De aceea, le-am propus părinților tot felul de modalități prin 
care ar putea să-i aduc aproape pe copii și prin care ar putea să câștige 
împreună. A fost și-o întrebare despre învățământul clasic și 
învățământul de acasă, homeschooling. I-am sfătuit să meargă pe 
învățământul clasic, tocmai în perspectiva adolescentului și a copiilor 
mai mici, a socializării, a faptului că trebuie să respecți anumite reguli, 
că îți este predată materia de un profesor care-i pregătit pentru acest 
lucru, că ai anumite evaluări cu care te obișnuiești, te rodezi. Și-atunci, 



învățământul clasic ar avea numeroase avantaje. Am primit de la părinți 
și întrebări legate de faptul că ai lor copii au probleme de readaptare după 
perioada de pandemie. Este o perioadă altfel, care se resimte. Este o 
provocare la o readaptare la regimul școlar”. Conferențiarul universitar 
doctor Otilia Clipa, șefa Departamentului de Științe ale Educației din 
cadrul Universității  <Ștefan cel Mare> Suceava.  

 


