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Sinteza articolului 

O.S. Primul Congres 
Național Studențesc 
de Științe Medicale 
și Biologice 
organizat de 
Facultatea de 
Medicină și Științe 
Biologice Suceava 

obiectivdesuceava.ro 
12.05.22 

- Congresul susține eforturile academice ale viitorilor profesioniști din 
domeniul Medicinei și cel al Biologiei, organizând sesiuni de prezentări 
ale lucrărilor realizate sub îndrumarea cadrelor didactice. Cele mai bune 
prezentări vor fi selectate de către un juriu și premiate, iar toate lucrările 
vor fi publicate într-o revistă de specialitate. 
Asociația Studenților Mediciniști și Biologi din cadrul Facultății de 
Medicină și Științe Biologice, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava (USV), organizează primul Congres Național Studențesc de 
Științe Medicale și Biologice, cu titlul „Medicină Integrativă și Științe 
Biologice”, care se va desfășura la USV, în perioada 12–14 mai. 
Congresul va reuni peste 150 de participanți de la nivel local și național, 
care vor avea ocazia să prezinte lucrări științifice realizate pe parcursul 
studiilor de licență și să participe la sesiuni plenare, cu scopul 
aprofundării cunoștințelor medicale și biologice și al dezvoltării 
capacitații de comunicare academică și de cercetare. De asemenea, 
Congresul va avea o importantă componentă practică, constând în 
ateliere de lucru, în cadrul cărora studenții vor putea învăța diverse 
tehnici și vor putea să-și exerseze abilitățile. 
Evenimentul își propune să configureze un spațiu propice pentru 
activitate în cadrul echipelor interdisciplinare, fiind destinat încurajării 
cercetării științifice și punând accent deosebit pe colaborarea strânsă 
dintre studenți și profesori în contextul unui sistem educațional integrat, 
axat pe învățarea prin cooperare, învățarea bazată pe cercetare și 
învățarea bazată pe proiecte. 
Congresul susține eforturile academice ale viitorilor profesioniști din 
domeniul Medicinei și cel al Biologiei, organizând sesiuni de prezentări 
ale lucrărilor realizate sub îndrumarea cadrelor didactice. Cele mai bune 
prezentări vor fi selectate de către un juriu și premiate, iar toate lucrările 
vor fi publicate într-o revistă de specialitate. 
Lucrările Congresului se vor desfășura pe mai multe secțiuni, după cum 
urmează: Medicină Generală și Asistență Medicală Generală; Nutriție și 
Dietetică; Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală; Medicină 
Dentară și Tehnică Dentară; Biologie si Biochimie. În cadrul acestor 
secțiuni, atât studenții, cât și profesorii Facultății de Medicină și Științe 
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Biologice vor prezenta lucrări pe diverse teme din domeniul Științelor 
Medicale și Biologice și vor asista, în paralel, la prelegeri pe teme de 
actualitate, susținute de invitați de la universități de prestigiu din țară. 
Pentru informații suplimentare legate de Congresul Național Studențesc 
de Științe Medicale și Biologice, accesați site-ul oficial al facultății 
https://fmsb.usv.ro/ și al asociației https://asmbs.ro/, dar și pagina de 
Facebook „ASMBS – Asociația Studenților Mediciniști și Biologi 
Suceava” (https://www.facebook.com/asmbsv). 

- Concerte Direcția 5 
și ANDIA, joi, la 
Marșul 
Absolvenților USV 

stirisuceava.net 
11.05.22 

- Joi, 12 mai 2022, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Casa de 
Cultură a Studenților Suceava organizează cea de-a șasea ediție a 
Festivității de absolvire USV, care va include și Marșul Absolvenților. 
Evenimentul este dedicat absolvenților studiilor de licență și masterat și 
va aduce împreună studenți și profesori pentru a celebra împreună acest 
moment deosebit. 
Ediția de anul acesta, la fel ca cele anterioare, se va desfășura în centrul 
Sucevei, pe esplanada Casei de Cultură. Cei peste 1700 de absolvenți ai 
promoției 2022, incluzându-i, în premieră, și pe cei de la recent înființata 
Facultate de Medicină și Științe Biologice, vor porni din Campusul USV, 
însoțiți de profesorii, părinții, bunicii sau prietenii lor, și se vor deplasa 
către centrul Sucevei. Acolo, începând cu ora 18:30, va avea loc 
Festivitatea de absolvire, la finalul căreia vor concerta solista de muzică 
ușoară ANDIA și cunoscuta trupă de pop-rock DIRECȚIA 5. 
Una dintre cele mai fresh apariții, pe scena muzicii românești, cu o voce 
inconfundabilă și prima care va urca pe scenă este ANDIA, pe numele ei 
real Diana Constantin. Talentul și perseverența acesteia au ajutat-o să 
ajungă, într-un timp foarte scurt, pe cele mai înalte trepte ale topurilor 
muzicale din România. Colaborarea cu SPIKE, pentru piesa 
„Anotimpuri” a propulsat-o în carieră, iar la momentul actual este cea de-
a cincea solistă a grupului Dj Project. 
DIRECȚIA 5 este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite trupe de rock 
din România. Aceasta s-a înființat în anul 1991, iar la scurt timp după 
înființare au lansat primul album, intitulat „La vulturul de mare cu 
peștele în ghiare”. Cel mai recent album al trupei, Sensitive (Ambiental 
Love Songs), a fost lansat în anul 2021, la care trupa a colaborat cu 
interpretul Flavius Teodosiu, marcând, astfel, 30 de ani de existență. 
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N.B. „Vegan Sticks”, 
„Batonul Bukovina”, 
îngheţată de 
ghimbir, pâine cu 
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- Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universităţii „Ştefan cel 
Mare” Suceava (USV) a organizat, sâmbătă, cea de-a III-a ediţie a 
concursului FIA Food Fest. Evenimentul s-a desfăşurat în corpul E al 
USV, sub egida Ministerului Educaţiei (ME). 
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prune şi miez de 
nucă, brioşe cu făină 
de greier, rulouri de 
carne şi spanac 

stirisuceava.net 
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În concurs au participat 25 de echipe, alcătuite din studenţi de la ciclurile 
de studii de licenţă şi masterat. 
Tematica concursului a vizat crearea de produse alimentare inovative, 
având ca scop dezvoltarea competenţelor studenţilor în materializarea 
unei idei într-un produs alimentar care trebuie să respecte legislaţia din 
domeniu. 
Aflăm că produsele prezentate au acoperit o gamă largă; studenţii au 
dezvoltat produse de panificaţie, patiserie-cofetărie, produse lactate, 
produse alcoolice, produse din carne. 
Printre ingredientele folosite de studenţi s-au numărat: făină de cânepă, 
făină de greier, pulbere de cătină, fibre de citrice, făină de caju, sevă de 
mesteacăn, păstrăv afumat, făină de amaranth, făină de quinoa. 
Juriul competiţiei a fost format din absolvenţi ai Facultăţii de Inginerie 
Alimentară, angajaţi în cadrul companiilor Betty Ice, Mopan SA, Bermas 
SA, Facos SA, Danilevici CarnProd SRL, SC Mărţişorul SRL şi de la 
Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuţi. 
Premiul I a fost obţinut de „Vegan Sticks”,  un produs vegan realizat din 
caju, pulbere de cătină, fulgi de drojdie şi sevă de mesteacăn, realizat 
de  studenţii Alexandru Marian Fîrcal, Bianca Mihaela Drob şi Andreea 
Ioana Popescu. 
Premiul II a fost acordat pentru două produse: „Batonul Bukovina”, un 
baton de ciocolată cu urdă dulce, hrişcă, amarant şi quinoa, creat de 
studenţii Sabrina-Lorena Agafiţei, Alexandra-Ionela Miron, Raluca-
Florentina Loghin, Valentin Gabriel Ababei, şi „Ginger ice cream” 
(îngheţată de ghimbir) creată de studenţii Flavius Axinte şi Paul Gârbea. 
Premiul III a fost adjudecat de trei produse: „Pâine cu prune şi miez de 
nucă” – realizată de studenţii  Victoria Fiodor şi Cristina Gavril; „Brioşe 
cu făină de greier” – realizate de studenţii Petruţ-Mircea Şestac, Andreea 
Haina şi Mariana Prelipcianu; „Spinach roll meat” (rulouri de carne şi 
spanac) – realizate de studenţii Roxana Sibnische, Tudoriţa Chicaroş şi 
Cristian Mititiuc. 
Au fost acordate patru menţiuni, după cum urmează: „Briorons”, un 
desert cu gem de portocale, jeleu din suc de portocale şi macarons, 
realizat de studenţii Debora-Adina Zegrea, Polina Timuş, Ionuţ Preda, 
Andrei-Nicolae Toma şi Ana Cristina Colnicianu; „Cremă de păstrăv 
afumat cu smântână şi spirulină”, realizat de studenţii Marina-Dumitriţa 
Ciubotariu, Andrei Boldea-Chirilă, Maria-Nicoleta Muşină şi 
Gheorghiţă-Andrei Chirilă; „Purple delice”, un iaurt cu merişoare şi fibre 
de citrice, realizat de studenţii Marina Axentii, Nicu State şi Florentina 



Tehanciuc; „Băutură aperitiv din ananas”, realizată de  studenţii Klausz-
Roland Balla, Vasile-Georgian Cârşmariu şi Vlad Monor.  

Daniela 
Micuțariu 

Colegiul de Artă 
„Ciprian 
Porumbescu” 
Suceava derulează 
activități 
interculturale în 
cadrul unui 
parteneriat cu mai 
multe școli europene 
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- Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava derulează activități 
interculturale în cadrul parteneriatului școlar european Erasmus+ K2 
„Juliet - Women Open to Modern European Nations”, alături de școlile 
europene Lycee „Jean Bart” - Franța, Hankoniemen Yläaste Finlanda, 
Scuola Secondaria di 1 grado „Pavoncelli” Italia, Agrupamento de Escolas 
Portugalia și College „Boris Vian” din Franța. [...] 
„Activitățile au culminat cu un concert de excepție intitulat <Ars longa, 
vita brevis>, care a demonstrat încă o dată că muzica, arta <in extenso>, 
metamorfozează, transfigurează, indiferent de orizontul cultural, de 
gusturile estetice ale fiecăruia”, a spus prof. dr. Petronela Munteanu. 
Concertul a fost organizat de profesorii de muzică ai Colegiului de Artă și 
a avut ca invitați elevii și profesorii francezi și români din grupul țintă al 
proiectului, părinți, membri ai comunității locale, reprezentanți ai 
partenerilor instituționali: Inspectoratul Școlar Județean Suceava, 
Palatul Copiilor Suceava, Centrul de Reușită Universitară din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret (reprezentată la eveniment de către directorul Daniel 
Nicolae Davidel). 
Activitățile din proiect, ne-a explicat inspectorul școlar Loredana Ceică, 
s-au derulat cu sprijinul partenerilor instituționali, unul din cei mai activi 
susținători ai activităților francofone derulate în cadrul proiectului fiind 
Alianța Franceză din Suceava, reprezentată la eveniment de către prof. 
univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu.[…] 

Radu Lupașcu Mărturii 
cutremurătoare 
despre suferințele 
românilor din 
Basarabia, într-o 
întâlnire de suflet cu 
studenții 
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- Imaginile din infernul gulagului sovietic, creionate de autoarea 
basarabeancă  Margareta Spînu-Cemîrtan, au captivat audiența în cadrul 
întâlnirii cu tinerii studenți în BookCafe, din cadrul USV, de miercuri la 
prânz. În cadrul întâlnirii moderate de către Liviu Dospinescu, profesor 
de studii teatrale şi culturale la Universitatea Laval, Canada, autoarea a 
depănat mărturii despre deportarea familiei sale și chinurile îndurate în 
Siberia, întoarcerea acasă și începuturile unei vieţi noi. 
Profesorul Liviu Dospinescu, de la universitatea canadiană Laval, a 
vorbit în deschiderea evenimentului: „Astăzi ne întâlnim pentru două 
evenimente pe o temă de actualitate deja din nou, tema deportărilor. 
Facem aceste evenimente la invitația universității și cu sprijinul deosebit 
al domnului prorector, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, care a 
îmbrățișat această idee a întâlnirii de astăzi și cea apărută după ce am 
fost contactat de actrița Silvia Răileanu de la Botoșani, care mi-a propus 



ideea spectacolului «Să nu ne răzbunați», pe care îl puteți vedea în 
această seară în sala universității. Doamna Margareta Spînu-Cemîrtan 
reprezintă o memorie vie a deportărilor în gulagul siberian, care a ajuns 
la 80 de ani după ce a trecut printr-un așa infern. Astăzi istoria pare că 
se repetă, după ce din informațiile autoarei, peste jumătate de milion de 
ucraineni luați prizonieri de către armata rusă, au fost deportați în 
Siberia. Câteva istorisiri despre chinurile îndurate acolo le va povesti 
autoarea acestor volume, prezentă în mijlocul nostru.” [...] 

- Memorialul Ipotești 
la Salonul 
Internațional de 
Carte Alma Mater 
Librorum 
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- Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță 
organizarea, în parteneriat cu Centrul de Reușită Universitară și Alianța 
Franceză din Suceava, sub egida Ministerului Educației, în perioada 12-
13 mai 2022, a celei de-a VIII-a ediții a Salonului Internațional de Carte 
Alma Mater Librorum. 
Evenimentul se va desfășura în format hibrid, bucurându-se de o 
participare largă din Canada, Coasta de Fildeș, Franța, Senegal, 
România, Republica Moldova, Ucraina, după cum anunță organizatorii. 
La eveniment vor participa 25 de edituri academice, case editoriale de 
prestigiu, grupuri editoriale recunoscute, librării cunoscute marelui 
public. 
Ediția din anul acesta a Salonului Internațional de Carte Alma Mater 
Librorum are tema Cartea – sursă de înțelepciune, destindere și 
combatere a dezinformării, iar invitatul de onoare este Editura 
Universității Naționale „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți – Ucraina. [...] 
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- Festivalul Filmului 
Francez ne invită să 
privim mai departe 

iqads.ro 
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- în România sărbătorește anul acesta cea de-a 26-a ediție. Între 1 și 12 
iunie 2022, la București şi în alte 10 oraşe din ţară -  Cluj-Napoca, Iași, 
Timișoara, Brăila, Brașov, Constanța, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Suceava şi 
Târgu Mureș - cinefilii sunt invitați la întâlnirea anuală cu cele mai 
recente și remarcabile filme franceze. Proiecțiile vor avea loc în 
cinematografe și în aer liber. 
„Nos yeux grand ouverts”/ „Ochii noştri larg deschişi”, tema aleasă 
pentru ediţia din acest an, ne invită să ne întoarcem la esenţa artei 
cinematografice: privitul. Ne deschide, de asemenea, un evantai larg al 
viziunii asupra lumii din perspectiva regizorilor şi a regizoarelor filmelor 
selectate. Și nu în ultimul rând, ne încurajează să privim cu mai multă 
empatie destinul fiecărui popor, mai ales în contextul actual, şi să ne 
reamintim că suntem parte a unei familii europene unite. Iar cele patru 
secțiuni ale festivalului reflectă firul conductor al acestei ediții. [...] 
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- Zece zile de teatru și 
artă la Suceava cu 

newsbucovina.ro 
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- Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava organizează în luna mai 
festivalul internațional de teatru, devenit deja tradiție la Suceava, Zilele 



ocazia Zilelor 
Teatrului „Matei 
Vișniec” având în 
acest an ca temă 
Reîmprospătarea 
Memoriei 
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Teatrului Matei Vișniec 2022. 
Evenimentul se află la cea de-a VI-a ediție și va fi organizat în perioada 
20 – 29 mai, iar tema propusă anul acesta este: Reîmprospătarea 
Memoriei. 
Organizatorii își propun să vină în întâmpinarea publicului sucevean cu 
spectacole pe scenă și în aer liber, conferințe și dezbateri despre teatru, 
cu invitați de excepție, spectacole pentru copii, comedii, spectacole 
muzicale, instalații, spectacole clasice, concerte, lansări de carte și speră 
ca ediția de anul acesta a Zilelor Teatrului Matei Vișniec să ne aducă cu 
un pas mai aproape de educație și cultură, pe de o parte, și de comunitate, 
pe de cealaltă parte. 
Invitatul special al Zilelor Teatrului Matei Vișniec este, ca în fiecare an, 
dramaturgul Matei Vișniec. Actorii teatrului sucevean vor deschide 
oficial festivalul cu premiera spectacolului „Întoarcerea acasă”, de Matei 
Vișniec, în regia lui Botond Nagy. 
Nume importante ale culturii teatrale românești vor face parte dintre 
invitații de onoare ai festivalului: Oltița Cîntec, Claudiu Groza, Călin 
Ciobotari, Botond Nagy, Cristian Hadji-Culea, Alexandru Vasilache, 
Bogdan Crețu, Mihaela Michailov, Katia Pascariu, Oana Leahu, Carmen 
Mihalache, Radu Nichifor, Tamara Constantinescu, Mihaela Panaite. [...] 
În programul festivalului se va regăsi și o dublă lansare de carte: cea a 
scriitorului Bogdan Crețu cu romanul „Nichita. Poetul ca și soldatul” și 
cea a dramaturgului Matei Vișniec cu romanul „Un secol de ceață”, 
proaspăt apărut la editura Polirom. 
Componenta francofonă este prezentă în festival cu evenimentul 
„Discurs critic și variație lingvistică – Practica traducerii și interpretării 
textului literar” care este organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” în 
parteneriat cu Alianța Franceză Suceava. [...] 

suceava-smartpress.ro 
11.05.22 
stirisuceava.net 
11.05.22 
suceavalive.ro 
11.05.22 
ziaruldepenet.ro 
11.05.22 

 


