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- Ovidiu Doroftei: 
Absolvenții 
specializării „Poliție 
Locală” de la 
Facultatea de Drept 
și Științe 
Administrative din 
cadrul USV ar avea 
unde să se angajeze 

radiotop.ro 
21.05.22 

- Nici una din cele opt localități transformate în 2003 din comune în orașe 
nu dispune de structuri de poliție locală. Declarația a fost făcută, la Radio 
Top, de directorul Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei. Cele opt 
localități sunt Broșteni, Dolhasca, Liteni, Salcea, Cajvana, Vicovu de Sus, 
Milișăuți și Frasin. Ovidiu Doroftei a afirmat că, pe lângă Suceava, 
polițiști locali mai sunt în municipiile Fălticeni, Cîmpulung, Rădăuți și 
Vatra Dornei, în orașele Gura Humorului și Siret, și în comunele Șcheia 
și Cornu Luncii. El a arătat: „Cam astea sunt structurile de poliție locală 
din județ. Absolvenții specializării <Poliție Locală> de la Facultatea de 
Drept și Științe Administrative din cadrul Universității <Ștefan cel 
Mare> ar avea unde să se angajeze, mai ales că parte din actualii polițiști 
locali provin din structurile Corpului Gardienilor Publici, trecuți apoi 
prin Poliția comunitară și rămași în Poliția Locală. Asta înseamnă că 
mulți dintre ei sunt deja în preajma vârstei de pensionare. Așadar, există 
o perspectivă de înnoire a corpului polițiștilor locali”. Ovidiu Doroftei a 
menționat că județul Suceava a rămas destul de în urmă cu privire la 
înființarea structurilor de poliție locală, dar că este posibil ca în timp 
această situație să se schimbe. 

- Două zile minunate 
printre cărți și 
cititori 

crainou.ro 
20.05.22 

- Și în acest an, 2022, al războiului (spre deosebire de cei doi precedenți, 
ai pandemiei), în zilele de 12 și 13 mai, cărți, cititori și autori, edituri și 
librării au însuflețit holul central din corpul A al Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava sub arcada ediției a VIII-a Salonului Internațional de 
Carte „Alma Mater Librorum”, cu tema „Cartea – sursă de înțelepciune, 
destindere și combatere a dezinformării” și cu Editura Universității 
Naționale „Iuri Fedkovici” Cernăuți, Ucraina – invitată de onoare. 
Cu un cald bun venit din partea comitetului de organizare – 
bibliotecarele Lăcrămioara Ciobanu, Liliana Ciobanu, Mihaela Cristea, 
Antoneta Mihailescu, în frunte cu directoarea Bibliotecii Universității, 
prof. univ. dr. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, inima acestui Salon – și a 
conducerii Universității, prin glasul prorectorului Mircea A. Diaconu, 
manifestarea a fost deschisă, conform tradiției sale, de un „raport” la zi 
al Editurii Universității, prezentat de directorul acesteia, lector univ. dr. 
Victor-Andrei Cărcăle, și de lansarea unui volum reprezentativ pentru 
politica sa editorială, „Pe fibra textului. 50 de lecturi complice” de Elena-
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Brândușa Steiciuc. Cartea a fost prezentată elogios de Mircea A. Diaconu, 
care a vorbit despre un exercițiu critic fundamentat pe toleranță, un 
exercițiu prin care autoarea intră în dialog cu figuri extraordinare din 
lumea întreagă, dar și cu suceveni, din rândul acestora Elena-Brândușa 
Steiciuc prețuind cărțile semnate de Mircea A. Diaconu, Maria Elena 
Cușnir, Doru Olaș, Alexandru Ovidiu Vintilă, Constantin Severin, Tiberiu 
Avram, Constantin Papuc, în a căror valoare crede cu tărie. 
Un alt glas al conducerii Universității, glasul prorectorului Ștefan Purici, 
a apreciat importanța temei și calitatea Salonului, Domnia Sa aplecându-
se de asemenea asupra unei cărți apărute la editura universității 
sucevene, „Interferențe lingvistice și culturale la Cernăuți și în lume. 
Eminescu în limbile lumii (traduceri, receptare critică și academică)”, 
volum coordonat de Gina Puică și Liubov Melniciuk, cu un sincer cuvânt 
de laudă pentru cei șase ani de lectorat de română la Cernăuți ai Ginei 
Puică, cursurile sale fiind bogat completate de o mulțime de acțiuni de 
popularizare a datinilor și tradițiilor noastre, a monumentelor și 
frumuseților României, de implicarea în desfășurarea meselor rotunde 
(ale căror comunicări constituie substanța cărții) a unor invitați și din 
alte țări ale Europei. „Am participat cu emoție la întâlnirea finală, unii au 
lăcrimat”, a mai povestit prorectorul, stârnind frumoase aduceri aminte 
și în sufletul câtorva participanți la lansare: prof. Elena Purici și ziarista 
Maria Toacă, din Cernăuți, universitarul Enrique Nogueras, din Granada 
– Spania, Maria Olar, președinta Fundației Culturale „Leca Morariu” 
Suceava. Iar de la microfon, jurnalistul, politologul, universitarul Marin 
Gherman a avut un mesaj de încredere în bucovineni – „Bucovinenii, 
întotdeauna drepți” și în Bucovina – „Bucovina a reușit să treacă prin 
atâtea încercări și a ieșit întotdeauna consolidată. O va face și acum!” 
Mulțumind, Gina Puică și-a exprimat regretul de a nu fi putut lansa 
volumul întâi la Cernăuți, regret însă atenuat de prezența aici a atâtor 
cernăuțeni. Iar temerii care o încearcă nu o dată, legat de intensificarea 
naționalismelor în furtuna războiului, i-a opus, cu surâsul cu care o vor 
păstra în memorie atâția și atâția cernăuțeni, români și ucraineni, 
speranța că „vor domina interferențele și dialogul”. Și pentru că, Doctor 
în Literatură franceză al Universității Nice-Sophia Antipolis din Franța, 
Gina Puică lector de limba română șapte ani la Strasbourg, în Franța, și 
șase ani la Cernăuți, în Ucraina, a făcut pentru cunoașterea limbii 
române și învățarea sa corectă cât unii dascăli de română o viață la 
catedră, ne-am bucurat să aflăm de valorificarea acestei experiențe în 
volumul său „Româna ca limbă străină (RLS). Caiet de exerciții (A1, A2, 



B1, B2)”, Editura Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 2021, 
prezentat publicului în limba română de studenta ucraineană Sofia 
Șevciuc. O altă inițiativă Gina Puică, inițiativă și aceasta de frumoasă 
amintire, Cenaclul Transfrontalier „Mașina cu Poeți”, a fost menționată 
de Cezar Straton, atunci când a vorbit despre cartea sa, „Cernăuți acum 
un veac”. 
Pentru că exceptând-o pe directoarea Sanda-Maria Ardeleanu și echipa 
sa, nimeni nu a reușit să cuprindă integral cele două zile ale Salonului, 
voi pomeni doar câteva din momentele care m-au apropiat de microfonul 
și canapelele invitaților: lansarea cărții „România 1848-1947. Afirmarea 
unei națiuni” de Ioan Popoiu, răsfoită pentru participanți de Dana 
Căpriceru, redactor-șef al Editurii Pro Universitaria București, unde a 
fost tipărită, și de bibliografa Elena Pintilei; a numărului 109-110 al 
revistei „Siamo di Nuovo Insieme” a Asociației Italienilor din România 
(RO.AS.IT.), cu intervenții semnate de președinta Asociației, Ioana 
Grosaru, și de Olivia Simion, redactor-șef al interesantei și frumoasei 
publicații; parcurgerea pentru public cu priviri prietenoase de către 
Mircea A. Diaconu a volumului „Condeie regale în Convorbiri literare”, 
Editura Timpul, Iași, 2022, și a cărții de versuri „Noli me tangere”, 
Editura Cartea Românească Educațional, Iași, 2021, de către Vasile 
Păvăleanu, amândouă cu o unică autoare, Aurora Ciucă; lansarea 
impresionantului volum al cunoscutului jurist și universitar Vasile 
Păvăleanu, „Drept penal special”, cu lecturi avizate din partea decanului 
Facultății de Drept și Științe Administrative a USV – conf. univ. dr. 
Camelia Ignătescu și a prof. univ. dr. Antonio Sandu, directorul Editurii 
Lumen, Iași, unde a apărut volumul; și nu în ultimul rând, semnalarea 
de către Salon a apariției primului număr al revistei anuale a Bibliotecii 
USV, la Editura Demiurg, în 50 de exemplare finanțate cu generozitate 
de familia Ardeleanu, număr dedicat ediției de anul trecut a 
simpozionului național cu participare internațională organizat la 
Universitate, „Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în 
spațiul românesc”, și coordonat de Sanda-Maria Ardeleanu, Florentina 
Gherasim și Despina Doina Rotaru, revistă căreia îi dorim drum bun, 
cititori avizați și sponsori pe măsură, care nu au uitat cât datorează 
bibliotecilor din viața lor. 
Consider că se cuvine să menționez și cărțile care m-au implicat: ca 
prezentatoare, alături de dr. Mihai C. Ardeleanu și de Rozalia Motrici, 
„Portretul robot al corespondentului local radio” de Mircea Motrici, 
StudIS, Iași, 2021, cu un cuvânt înainte de Grigore Ilisei, editată (ca și 



celelalte 10 apariții postume) prin grija soției, aceasta marcând și cei 15 
ani care au trecut de la stingerea din viață a cunoscutului reporter radio 
al Bucovinei, deopotrivă, prozator și poet, iar ca autoare, alături de artista 
plastică Dany-Madlen Zărnescu, „Grădinile mănăstirii”, carte apărută, 
sub egida Sfintei Mănăstiri Voroneț, la excelenta editură Mușatinii 
Suceava (reprezentată la Salon, cu cel mai frumos stand, de Doamnele 
Mușatine Raluca Giurcă și Dana Giurcă) și generos prezentată de 
universitara Carmen Cornelia Balan și de poetul Alexandru Ovidiu 
Vintilă, cărora le mulțumesc din inimă. 
Dinamică, luminoasă, răspândind energia bună a prieteniei, conf. univ. 
dr. Victoria Fonari de la Universitatea de Stat a Moldovei și-a reprezentat 
cu cinste țara, dovedindu-se o veritabilă instituție. Cu excepția 
prezentării cărții sale „Hermeneutica mitului antic în poezia din 
Republica Moldova (1990-2010)” de lector univ. dr. Niadi-Corina 
Cernica, despre toate celelalte cărți care au umplut standul Chișinăului a 
vorbit singură, când la microfon, când în particular, și a asigurat 
competent dialogul online cu ceilalți invitați de peste Prut, de la 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova – conf. univ. dr. Victor 
Untilă și de la Institutul Patrimoniului Cultural – cercetător științific 
Adrian Dolghi, dr. Violeta Tipa, conf. univ. dr. Ana Ghilaș, conf. univ. dr. 
Vitalie Malcoci. A prezentat cărți de Anca Ghilaș, Raisa Osadci și Tatiana 
Ciocoi, Lidia Culicovschi („Bibliografia Nicolae Dabija, 2019, pe care a 
dăruit-o din partea autoarei Bibliotecii USV), dar a vorbit cu patos și 
despre Nicolae Dabija, cel din cartea sa, „Nicolae Dabija sub semnul 
orfic”, Editura Princeps Media, Iași, 2022, și din filmul proiectat la Salon, 
„Nicolae Dabija – generația Ochiul al treilea”, realizat cu susținerea 
Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu” Chișinău pe un scenariu care îi 
aparține. Nemaiterminând să scrie dedicații, să se îmbrățișeze cu 
prieteni, uitând parcă faptul că autobuzele, ca și trenurile, nu așteaptă, 
Victoria Fonari a ieșit în ultimul moment, cu un troller, două sacoșe și un 
rucsac pline de cărți și diplome, cu părerea de rău că pleacă înainte de 
închiderea Salonului și cu bucuria Salonului de a o fi avut oaspete și la 
această ediție. 
 
Cea mai răscolitoare întâlnire, nu doar pentru mine, a fost cu invitații 
care au trecut granița, venind la Salon, la Suceava, din nordul Bucovinei: 
cunoscutele, prețuitele și dragele noastre Elena Nandriș, „primărița”, 
cum i se spune în continuare după mulții și rodnicii ani în fruntea 
comunei, în conducerea căreia se află și acum ca șefă a Direcției de 



Cultură, și ziarista și scriitoarea Maria Toacă, împreună cu Mariana 
Boiciuc, directoarea Bibliotecii Comunale Mahala, Dumitru Zaidel, 
directorul Căminului Cultural Ostrița, și tânăra îndrăgostită de scrisul 
poeziei Taisia Bivolaru. Lucrătura, dar și lucrarea istoriei au vrut astfel 
ca Ucraina să fie reprezentată aievea la Salonul USV de cinci români. 
Care au vorbit – Maria Toacă și Elena Nandriș – despre soarta grea a 
limbii române și a cărții în limba română, tot mai grea în ultimii 70 de 
ani și foarte grea de la începutul războiului. Și despre porțile deschise de 
Mahala (Mahalaua deportatei în Siberia Anița Nandriș, Mahalaua 
savanților Nandriș, Mahalaua româncei Elena Nandriș și a istoricului 
literar Ștefan Nandriș) cărților Bibliotecii „Glasul Bucovinei” din 
Cernăuți și refugiaților din Ucraina întreagă. 
Cel mai înălțător, cel mai original și cel mai aplaudat moment al 
Salonului Internațional de Carte al Universității Suceava 2022 – salon 
marca prof. univ. dr. DHC Sanda-Maria Ardeleanu – a fost momentul 
omagial „In Memoriam Stavrofora Irina Pântescu” al Sfintei Mănăstiri 
Voroneț, cu recitarea Irinei Pântescu – amintire înduioșătoare a zilelor 
împreună pentru fiicele sale duhovnicești, cu înălțătoarele cântări ale 
stareței de-acum – stavrofora dr. Gabriela Platon, stavroforei Elena 
Simionovici, monahiilor Teofana Vlad, Daniela Nechifor și rasoforelor 
Hristofora Dranca și Alexia Pintilii, cu evocările stareței dr. Gabriela, 
stavroforei Elena și a dr. Mihai C. Ardeleanu, despre bucurii și suferințe 
trăite împreună, moment orchestrat cu o bună cunoaștere a oamenilor și 
cu o mare știință a sufletului de Doamna Profesoară, universitara 
Carmen Cornelia Balan. Și urmărit cu respirația tăiată de numeroși 
participanți, începând cu universitara Olimpia Mitric, matematiciana 
Gabriela Drișcu, Elena și Vasile Balan, apropiați ai obștii Voronețului, 
realizatoarea TV Ana Filoteanu, scriitorul italian Antonio Rizzi… 
 
Simțind nevoia, în spiritul sentimentelor insuflate de când ne știm de 
carte, să închei acest mănunchi de decupaje din filmul întotdeauna 
așteptatului și binevenitului Salon „Alma Mater Librorum”, cu sugestia 
unei speranțe privind rolul și soarta lecturii în lumea noastră, așez pe 
hârtie numele celui mai fidel cititor al Bibliotecii Universității Suceava: 
studentul masterand Daniel Petru Sandu. Viitorul cărților noastre se află 
în mâinile sale. 

Radu 
LUPAȘCU 

O nouă ediție a 
Concursul 
Internațional 

monitorulsv.ro 
22.05.22 

- Concursul Internațional Studențesc de Calculatoare Hard & Soft, 
organizat de Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 
din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din  Suceava, va debuta luni și newsbucovina.ro 



Studențesc de 
Calculatoare „Hard 
& Soft”, la USV 

21.05.22 se va desfășura în perioada 23 – 28 mai, în cadrul celei de a XXVII-a 
ediții. Reluat după o pauză de doi ani cauzată de pandemie, Hard&Soft 
este un concurs adresat studenților seniori din domeniile calculatoarelor, 
electronicii și automaticii, care își propune să testeze competențele 
tehnice hardware și software și de relaționare socială ale viitorilor 
ingineri. Pe parcursul celor cinci zile, echipe formate din câte patru 
studenți vor încerca să rezolve sarcini cu un grad ridicat de complexitate. 
O asemenea reușită necesită cunoștințe avansate din domeniile Știința 
calculatoarelor, Inginerie electronică și Automatizări, referitoare la 
proiectarea sistemelor electronice, interfațare, programare, utilizarea 
mediilor de dezvoltare software și hardware, testare și documentare. 
Concursul Hard&Soft deține astăzi o importantă tradiție, după ce a 
debutat în anul 1994, cu sprijinul Profesorului John Milner de la City 
University din Londra, în calitate de președinte al juriului, poziție pe care 
a ocupat-o la primele 9 ediții. Începând cu anul 2003, coordonarea 
activității de jurizare pentru 17 ediții a fost asigurată de Profesorul 
Timothy Hall, de la Universitatea din Limerick, Irlanda. Devenit astăzi o 
competiție internațională de prestigiu, concursul Hard&Soft ocupă un 
loc privilegiat în programele manifestărilor studențești europene. De-a 
lungul timpului peste 1.200 de studenți participanți în cadrul unor 
echipe din principalele centre universitare din România și de la 
universități partenere, s-au confruntat la Suceava, căutând soluții la 
provocări tehnice spectaculoase. 
La ediția din acest an s-au înscris 8 echipaje, între care 7 echipaje din țară 
(Cluj Napoca - un echipaj, București, Timișoara și Suceava - câte două 
echipaje) și un echipaj din Chișinău, Republica Moldova. Juriul este 
format din: Nicolae Foica - ServiceXpert GmbH, Munich, președinte, 
alături de Hansjörg Koegel - ServiceXpert GmbH, Munich, Sören Stein - 
ServiceXpert GmbH, Munich, Detlef Streitferdt Dr. - TU Ilmenau, 
Maryam Saraban Zadeh - TU Munich, în calitate de membri. 
Concursul beneficiază de sprijinul Ministerului Educației, al Primăriei 
Suceava și al Consiliului Local Suceava, precum și al unor companii 
importante din județele Suceava și Botoșani, care se implică în 
susținerea, încurajarea și afirmarea tinerilor care se formează în 
universitate. Prezentarea sistemelor realizate de echipele competitoare, 
ca răspuns la tema-proiect propusă de juriu, va avea loc pe parcursul zilei 
de vineri, 27 mai 2022, iar festivitatea de premiere se va desfășura vineri, 
27 mai, începând cu ora 16.00, în Aula din corpul E. Informații 
suplimentare pot fi găsite la adresa:  http://www.hardandsoft.ro/ 
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- Cezar Straton, 
diplome din partea 
SSB și a USV 

radiotop.ro 
18.05.22 

- Scriitorul și jurnalistul sucevean Cezar Straton a primit premiul pentru 
publicistică din partea Societății Scriitorilor Bucovineni pentru volumul 
„Cernăuți, acum un veac”. Diploma este semnată de președintele SSB, 
Alexandru Ovidiu Vintilă. Pe de altă parte, la Salonul Internațional de 
Carte „Alma Mater Librorum” de la Universitatea <Ștefan cel Mare>, 
Cezar Straton a fost declarat cel mai prolific autor. Diploma i-a fost 
acordată de rectorul Valentin Popa și de directoarea Bibliotecii USV, 
profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu. 

- Maratonul de 
Business la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava 

svnews.ro 
18.05.22 

- Pe 26 mai, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc 
Maratonul de Business. Evenimentul este organizat de Camera Franceză 
de Comerț și Industrie în România și Agenția Consulară a Franței la Iași 
și trebuia să aibă loc în martie, însă a fost amânat din cauza războiului 
din Ucraina. Președintele de onoare al Alianței Franceze din Suceava, 
profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, a afirmat, la Radio 
Top: „La Maratonul de la USV va fi un atelier unde vor participa directori 
de companii autohtone și multinaționale și se va vorbi despre orientarea 
școlară și profesională. Către tineri mergem și se va merge în organizarea 
acestui maraton”. De asemenea, profesoara Ardeleanu a arătat că, 
săptămâna viitoare, la universitatea suceveană se va desfășura 
Conferința Internațională a Doctoranzilor, iar o secțiune va fi dedicată 
operei dramaturgului rădăuțean Matei Vișniec. Acesta va fi prezent la 
conferință. 
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Daniela 
MICUȚARIU 

„Portretul robot al 
corespondentului 
local de radio”, de 
Mircea Motrici, 
lansat la Salonul 
Internațional de 
Carte Alma Mater 
Librorum, ediția a 
VIII-a 

monitorulsv.ro 
16.05.22 

- Sunt 15 ani de când scriitorul, poetul, publicistul și jurnalistul Mircea 
Motrici (24.III.1953, Udești – 16.V.2007, Iași), „cel mai iubit 
corespondent la Radio România Actualități, veșnic călător pe drumul 
sufletului românesc”, a pășit în veșnicie. 
Candela memoriei sale a rămas nestinsă pentru Rozalia Motrici, care la 
Salonul Internațional de Carte Alma Mater Librorum, ediția a VIII-a, 
desfășurat în perioada 12 – 13 mai 2022, la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava (USV), a venit cu un nou volum, al XI-lea publicat 
postum, „Portretul robot al corespondentului local de radio”, de Mircea 
Motrici, tipărit la Editura Studis, Iași, 2021. 
„Este al XI-lea volum pe care îl editez postum, după patru cărți de 
interviuri, două cărți de proză și reportaj, o carte de mesaje postume, o 
carte de poezii și o antologie de poezie, un CD cu interviuri ale maestrului 
Ion Irimescu și un CD cu poezii ale lui Mircea Motrici recitate de actorul 
Florin Piersic”, a spus Rozalia Motrici la evenimentul organizat la USV. 
Tot de la ea am aflat că este în pregătire un roman, pentru anul viitor, 
când Mircea Motrici ar fi împlinit 70 de ani, apoi o carte cu referințele 



critice apărute în diferite periodice cu privire la cărțile lui Mircea Motrici, 
„și voi încheia opera lui cu o carte despre corespondența pe care a purtat-
o cu diverse personalități și nu numai”.[...] 
Rozalia Motrici i-a transmis mulțumiri prof. univ. dr. DHC Sanda-Maria 
Ardeleanu, directorul Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, care i-a oferit posibilitatea să participe la acest eveniment de 
marcă în viața culturală a Bucovinei cu cel mai recent volum postum al 
celui ce a fost „cel mai iubit reporter al Bucovinei, corespondentul de 
Suceava și Regiunea Cernăuți la Radio România Actualități, Mircea 
Motrici”. 

- Peste 3000 de 
vizitatori la 
Observatorul 
Astronomic și 
Planetariul USV, cu 
ocazia Nopții 
Europene a 
Muzeelor 

edumanager.ro 
16.05.22 

- Peste 3000 de vizitatori au participat sâmbătă, 14 mai a.c., la activitățile 
organizate gratuit de Observatorul Astronomic și Planetariul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) cu ocazia Nopții 
Europene a Muzeelor. 
Acțiunea a început la ora 17.00 și s-a finalizat după miezul nopții, 
cuprinzând programe de planetariu, observații astronomice solare și 
nocturne, proiecții de filme 3D cu teme de astronomie, expoziția despre 
evoluția universului, din Rotonda Planetariului, și cea de iluzii optice, din 
turnul Observatorului. Cea mai frecventată activitate a fost cea 
desfășurată în Planetariu, unde mai mult de 1500 de persoane au fost 
înregistrate la spectacole, care au avut și o componentă în limba 
ucraineană, atunci când în public se aflau refugiați din Ucraina. Au urmat 
observațiile solare și lunare, în perioada în care cerul a fost senin, cu mai 
mult de 1000 de participanți, și proiecțiile de filme 3D, cu peste 500 de 
spectatori. Un număr similar de persoane au fost ghidate prin expoziții 
și turnul Observatorului, atât de personalul instituției coordonate de 
lector univ.dr. Cristian Pîrghie, cât și de tineri suceveni pasionați de 
astronomie, coordonați de inspectorul școlar general adjunct prof.dr. 
Petru Crăciun. 
Manifestarea a făcut parte din cea de-a XII-a ediție a Festivalului „Zile și 
Nopți” Studențești (ZNSt), care include peste 100 de evenimente, 
organizate în perioada 12-29 mai 2022, în colaborare cu organizațiile 
studențești, sub coordonarea Asociației Studenților din Universitatea 
Suceava și a Casei de Cultură a Studenților Suceava. Așteptăm cu drag și 
interes comunitatea suceveană să se alăture studenților și profesorilor 
USV la activități, care sunt prezentate pe pagina de facebook a 
Festivalului ZNSt https://www.facebook.com/znst.asussv.ro sau pe 
pagina web a universității  https://usv.ro/ , așa cum au făcut-o și la 
Marșul Absolvenților USV / Festivitatea de Absolvire 2022 sau la 
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Observatorul Astronomic și Planetariul USV în aceste zile. 
- BJBN: Lansare de 

carte 
stiridinbistrita.ro 
16.05.22 

- Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Biblioteca Județeană „George 
Coșbuc” Bistrița-Năsăud organizează joi, 19 mai 2022, ora 18:00, în 
Clubul Cultural CoșBook al Bibliotecii Județene (Bistrița, str. Alexandru 
Odobescu, nr. 11), lansarea de carte: Sorin Gârgan – „Focul patimii 
bătrâne, vânătoarea …” (Editura Mirador), carte semnată de scriitorul 
Sorin Gârjan, membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
 
Prezintă: Ioan Matiuț (scriitor, directorul Editurii Mirador, Arad), Dr. 
ing. Neculai Marcel Flocea (Șef lucrări, Facultatea de Silvicultură a 
Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava). 
 
Amfitrion: Ioan Pintea, Managerul Bibliotecii Județene „George Coșbuc” 
Bistrița-Năsăud. 

rasunetul.ro 
16.05.22 

Radu 
LUPAȘCU 

Edituri prestigioase, 
lansări de carte și 
simpozioane cu 
invitați importanți, 
la Salonul 
Internațional de 
Carte din USV 

monitorulsv.ro 
13.05.22 

- Cea de a VIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte „Alma Mater 
Librorum” și-a deschis porțile joi dimineață, prin expoziții și manifestări 
care vor umple două zile maraton la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. 
Organizat de Biblioteca USV în parteneriat cu Centrul de Reușită 
Universitară și Alianța Franceză din Suceava, evenimentul își propune o 
temă a ediției intitulată 
„Cartea - sursă de înțelepciune, destindere și combatere a dezinformării”, 
care să conțină manifestări în jurul ideii de lectură, să contribuie la 
descoperirea și promovarea unor tinere talente și să încurajeze 
cercetarea științifică. În cadrul primei zile a Salonului s-au desfășurat 
nenumărate lansări și prezentări de carte și reviste, întâlniri cu autori și 
editori, cu personalități ale culturii românești și străine, cu tineri creatori 
de literatură română. 
Editura Universității „Ștefan cel Mare”, într-o permanentă creștere 
Editura Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava își continuă 
dezvoltarea, după ce s-a reorganizat în 2015 și a început dezvoltarea pe 
diferite domenii științifice asociate facultăților din cadrul USV. Debutul 
s-a făcut în domeniul filologic, iar în urma unei evaluări riguroase asupra 
activității editurii făcute de Consiliul Național pentru Învățământ 
Științific din România, a obținut un binemeritat loc în categoria B+, la un 
pas de nivelul maxim. 
Lector dr. Victor Andrei Cărcăle, coordonatorul editurii, ne-a vorbit 
despre dezideratele lor: „Începând cu acest an am dezvoltat latura 
științifică din domeniul Dreptului, venind cu producții științifice 

ziarelive.ro 
13.05.22 



interesante, între care o prestigioasă revistă cotată la nivel internațional, 
Revista Asociației Române de Criminalistică, în care publică anual 
personalități științifice mondiale. Odată cu înființarea noii Facultăți de 
Medicină și Științe Biologice, în revistă a fost abordat domeniul medical, 
al medicinii interne, al nutriției și dieteticii. La editura Universității din 
Suceava se publică mult și se va publica și de acum încolo, nemaivorbind 
de domeniile consacrate, istorie, geografie, domeniul economic, sport, 
asistență socială.” 
Lansarea celor mai recente numere ale revistei ”Meridian critic” a atras 
atenția prin faptul că reprezintă una din multele publicații apărute sub 
egida Editurii Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, redactorul-șef 
al publicației, prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, spunând în prezentarea 
făcută: ”Revista este una dintre cele 4 reviste ale Facultății de Litere și 
Științele Comunicării, una dintre puținele facultăți din țară care să aibă 
un asemenea număr de publicații cotate foarte bine în baze 
internaționale și care apar cu regularitate.” 
Invitați de onoare și premiere în cadrul noii ediții a Salonului de Carte 
În cadrul salonului a fost salutată apariția primului număr al revistei 
Bibliotecii USV, apărută pornind de la simpozionul Contribuția 
bibliotecii la dezvoltarea diversității culturale, în cadrul unei efervescențe 
creatoare manifestate la nivelul întregii universități. 
Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu ne-a mărturisit câteva impresii 
despre ediția din acest an a Salonului de Carte „Alma Mater Librorum”, 
despre care a spus: „Cred că această ediție a salonului este una a unui nou 
început, după ce, așa cum îmi place mie să sper, am revenit la o 
normalitate. Este un salon al speranței, în care invitații prezenți s-au 
mișcat foarte firesc, într-un context cunoscut lor de 8 ani de când ne 
desfășurăm lucrările. Am plecat de la momentul Ucraina, cei din țara 
vecină au lăsat deoparte toate grijile și durerile, pentru a veni aici, unde 
știu că sunt ascultați. La această ediție, biblioteca și Editura Universității 
Naționale <Yuriy Fedkovych> din Cernăuți sunt invitatul de onoare al 
salonului, iar din Basarabia avem în același timp un număr foarte mare 
de participanți. Este un salon de carte unde am fi fericiți ca omul simplu, 
iubitorul de carte de pe stradă să intre în universitate pentru a procura și 
citi carte, pentru a asista la momente unice care timp de două zile, timp 
de 12 ore pe zi, permit o desfășurare inedită de forță intelectuală și 
culturală. Ca prezență deosebită în acest an, avem pentru prima dată un 
moment dedicat autorilor și cărții africane, pentru că beneficiem de 
prezența mai multor colegi de la universități africane din Senegal, Coasta 



de Fildeș aflați în misiuni Erasmus sau de cercetare în universitatea 
noastră. I-am invitat cu cărțile și ideile lor într-o dezbatere dedicată lor 
și intitulată <Auteurs africains et leurs livres>, vineri după-amiază, 
începând cu ora 15.00. Situația actuală din estul Europei a dus la 
creșterea curiozității față de această zonă, oamenii devenind curioși față 
de Europa de Est, cu care nu au avut contacte până acum, iar Bucovina 
le place în mod special.” 
O lansare de carte a avut-o protagonistă pe lector univ. dr. Gina Puică, cu 
lucrarea ”Interferențe lingvistice și culturale la Cernăuți și în lume”, 
realizare despre care prof. univ. dr. Ștefan Purici a spus: ”Lectoratul de 
limbă română de la universitatea din Cernăuți este primul lectorat 
înființat de o universitate românească în afara țării și a organizat de-a 
lungul ultimilor ani o serie de evenimente importante pentru cursanți, 
dar și pentru comunitatea locală. Activitatea publicistică a constituit o 
componentă importantă a lectoratului, iar lector univ. Gina Puică, care 
timp de 6 ani a condus lectoratul, a încercat să implice în dezbaterile 
științifice și culturale parteneri din cele două țări și din afara lor. Aceste 
întâlniri au reușit să fie materializate într-un volum care prezintă 
interferențele lingvistice și culturale, publicat de editura universității 
sucevene, o lucrare de încununare a activității cernăuțene a lectorului 
univ. Gina Puică de ani de zile, transmițând celor de acolo respectul față 
de cultura și limba română.” 
Autoarea Gina Puică a mulțumit celor implicați în realizarea volumului 
și a evenimentului la care participă, fiind încântată că și-a încheiat 
mandatul la Cernăuți prin această materializare. 
Salon Internațional de Carte „Alma Mater Librorum” de la USV continuă 
și astăzi, cu evenimente legate de lansări de carte, expoziții și 
simpozioane, peste 25 de edituri academice, case editoriale de prestigiu, 
grupuri editoriale recunoscute și librării cunoscute marelui public fiind 
prezente în format fizic sau online. 

Radu 
LUPAȘCU 

Marșul 
Absolvenților USV, 
în cadrul festivității 
de absolvire a 
Promoției 2022 

monitorulsv.ro 
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Local Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), împreună cu Casa de 
Cultură a Studenților, a organizat ieri seară cea de-a șasea ediție a 
Festivității de Absolvire USV. Evenimentul a fost dedicat absolvenților 
2022 ai studiilor de licență și masterat și a inclus și Marșul Absolvenților, 
aducând studenți și profesori împreună pentru a celebra acest moment 
deosebit. 
Ediția de anul acesta s-a desfășurat, la fel ca și cea de revenire de anul 
trecut, în centrul municipiului Suceava, pe esplanada Casei de Cultură. 
Cei peste 1.700 de absolvenți ai promoției 2022 i-au inclus în premieră și 



pe cei de la recent înființata Facultate de Medicină și Științe Biologice, 
coloana studențească pornind în jurul orei 18.00 din Campusul USV. 
Însoțiți de profesori, studenții grupați pe facultăți, cu pancarte și 
stegulețe, s-au deplasat către centrul Sucevei, unde au ajuns în urale, în 
jurul orei 19.00, fiind așteptați de întreaga conducere a universității, 
alături de reprezentanți ai autorităților județene și locale. Pe esplanada 
Casei de Cultură, unde au fost montate peste 1.500 de scaune, a avut loc 
Festivitatea de Absolvire, unde conducerea universității, studenți șefi de 
promoții și profesori din conducerea facultăților au vorbit despre 
realizările acestor ani de învățământ și și-au exprimat gândurile la 
încheierea unei etape universitare. La finalul festivității, cei prezenți s-au 
bucurat de muzica adusă pentru ei de solista Andia și cunoscuta trupă de 
pop-rock. Marșul Absolvenților, o tradiție respectată, aflată la a VI-a 
ediție 
Studenții s-au adunat din timp în campusul universității, de unde a fost 
organizată plecarea spre centrul municipiului. O tradiție care durează 
deja de 6 generații de absolvenți și bucură întreg orașul cu tinerețea și 
bucuria lor. Am încercat să stăm de vorbă cu unul dintre organizatori și 
l-am întâlnit pe șef lucrări dr. ing. Marius Prelipceanu, de la Facultatea 
de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, care a vorbit despre acest 
frumos obicei devenit tradiție la Suceava: „Marșul Absolvenților a 
devenit o tradiție în ultimii ani la USV și reprezintă un punct final al 
tinerilor în activitatea lor de dobândire a licenței. E un moment care 
marchează sfârșitul unei frumoase perioade și un punct de pornire în 
abordarea studiilor de masterat sau doctorat. Organizarea unui astfel de 
eveniment a devenit o tradiție prin care universitatea se manifestă și 
capătă vizibilitate crescută în cadrul comunității sucevene, un mod de 
prezentare a instituției și a programelor de studii oferite.” 
Tinerii au traversat orașul în urale, fiecare dintre facultăți fiind 
prezentată de absolvenții săi ca fiind cea mai bună. Primul care a luat 
cuvântul dintre cadrele Universității „Ștefan cel Mare” a fost rectorul, 
prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, care s-a bucurat de frumusețea acestei 
noi generații de absolvenți: „Doamne, ce frumoși sunteți! S-a văzut asta 
pe întregul traseu, pentru că în acest an și Dumnezeu a vrut să fie alături 
de voi prin vremea frumoasă care v-a însoțit. Și trebuie să știți și de ce s-
a întâmplat asta. Pentru că meritați! 
Astăzi încheiem un ciclu de studii care a fost marcat de o perioadă a 
pandemiei. Unii dintre voi erați boboci când această pandemie s-a 
declanșat și a fost nevoie să ne îndepărtăm fizic, dar nu și emoțional. Iată-



ne împreună din nou astăzi, aici, în cea mai frumoasă zi a studenției 
voastre, când încercăm să vorbim despre această boală la trecut. Poate și 
pentru că aici, la USV, ne-am obișnuit să conviețuim cu ea, pentru că am 
făcut tot ce a fost posibil ca actul de predare-învățare și studenția voastră 
să fie cât mai apropiate de normalitate.” 
Rectorul universității a vorbit apoi de implicarea instituției sucevene în 
sprijinirea refugiaților din Ucraina, după declanșarea războiului, la 24 
februarie, și le-a mulțumit voluntarilor, cadre didactice și studenți, care 
s-au implicat în acest efort de aproape 3 luni de zile. După o prezentare a 
personalității Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, el le-a transmis 
absolvenților că numele „Celui mai mare român” obligă, iar Universitatea 
din Suceava se distinge ca o universitate ancorată în realitatea secolului 
XXI, pregătită să facă față provocărilor de orice natură, dedicată 
deopotrivă studenților săi și comunității locale și regionale pe care o 
deservește.” 
În centrul atenției tuturor au stat apoi cei 11 șefi de promoție ai celor 11 
facultăți din cadrul USV, cei care pe parcursul anilor de studiu s-au 
evidențiat prin rezultate deosebite. Ei au primit diplome din partea 
conducerii facultăților și au luat cuvântul, în aplauzele și încurajările 
audienței. 
La finalul festivității emoționante, pe scena special amenajată au urcat, 
conform dorinței organizatorilor, cântăreața Andia, partea a doua a 
concertului aparținând celor de la Direcția 5, una dintre cele mai 
cunoscute și îndrăgite trupe de rock din România. 

- Absolvenții celor 11 
facultăți ale USV, 
sărbătoriți în centrul 
Sucevei. Marșul 
Absolvenților, un 
eveniment apreciat 
de toți sucevenii 

newsbucovina.ro 
13.05.22 

Actualitate Absolvenții  facultăților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava au trăit momente unice joi, 12 mai. Aceștia, alături de profesori 
și de conducerea unității superioare de învățământ, au luat parte la 
Festivitatea de Absolvire a USV, eveniment care a inclus și Marșul 
Absolvenților. Astfel, echipați cu tricouri cu sigla USV și înarmați cu 
stegulețe, absolvenții studiilor superioare s-au adunat în Campus și au 
pornit în marș spre centrul Sucevei scandând lozinci motivaționale. 
Marșul absolvenților s-a încheiat pe Esplanada Casei de Cultură a 
Sindicatelor din Suceava, acolo unde, pe scenă au urcat pentru a-i felicita 
rectorul Valentin Popa, vicepreședintele CJ Suceava, Niculai Barbă, 
primarul municipiului Suceava Ion Lungu și subprefectul Cristian 
Șologon, precum și profesori de la USV. Totodată, pe scena de pe 
Esplanadă au urcat, în ropote de aplauze, cei 11 șefi de promoție ai celor 
11 facultăți din cadrul USV, cei care pe parcursul anilor de studiu s-au 
evidențiat prin rezultate deosebite. Este vorba despre: Delia Popovici de 



la Facultatea de Medicină, Mădălina Liana Chelasă de la Facultatea de 
Drept și Științe Administrative, Andrei Florin Ilaș de la Facultatea de 
Inginerie Alimentară, Raluca Andreev de la Facultatea de Economie, 
Administrație și Afaceri, Sabin Patrariu de la Facultatea de Educație 
Fizică și Sport, Efros Alexandru de la Facultatea de Inginerie Electrică și 
Știința Calculatoarelor, Darius Lungu de la Facultatea de Litere și Științe 
ale Comunicării, Cosmin Viorel Avram de la Facultatea de Inginerie 
Mecanică, Agnes Galan de la Facultatea de Științe ale Educației, 
Alexandru Horea de la Facultatea de Istorie și Geografie și Alexandru 
Florin Zară de la Facultatea de Silvicultură. Rectorul Valentin Popa: 
„Numele «Celui mai mare român» obligă” 
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, prof. univ. dr. ing. Valentin 
Popa, s-a bucurat de frumusețea acestei noi generații de absolvenți. 
Acesta a vorbit apoi despre implicarea instituției superioare de 
învățământ sucevene în sprijinirea refugiaților din Ucraina, după 
declanșarea războiului,  și le-a mulțumit voluntarilor, cadre didactice și 
studenți, care s-au implicat în acest efort de aproape 3 luni. După o 
prezentare a personalității Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, el 
le-a transmis absolvenților că numele „Celui mai mare român” obligă, iar 
Universitatea din Suceava se distinge ca o universitate ancorată în 
realitatea secolului XXI, pregătită să facă față provocărilor de orice 
natură, dedicată deopotrivă studenților săi și comunității locale și 
regionale pe care o deservește. 
„Doamne, ce frumoși sunteți! S-a văzut asta pe întregul traseu, pentru că 
în acest an și Dumnezeu a vrut să fie alături de voi prin vremea frumoasă 
care v-a însoțit. Și trebuie să știți și de ce s-a întâmplat asta. Pentru că 
meritați! 
Astăzi încheiem un ciclu de studii care a fost marcat de o perioadă a 
pandemiei. Unii dintre voi erați boboci când această pandemie s-a 
declanșat și a fost nevoie să ne îndepărtăm fizic, dar nu și emoțional. Iată-
ne împreună din nou astăzi, aici, în cea mai frumoasă zi a studenției 
voastre, când încercăm să vorbim despre această boală la trecut. Poate și 
pentru că aici, la USV, ne-am obișnuit să conviețuim cu ea, pentru că am 
făcut tot ce a fost posibil ca actul de predare-învățare și studenția voastră 
să fie cât mai apropiate de normalitate”, a transmis rectorul Universității 
„Ștefan cel Mare”, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa. 
La finalul Festivității de Absolvire au concertat solista de muzică ușoară 
ANDIA și cunoscuta trupă de pop – rock DIRECȚIA 5.[...] 
 



- Primarul Lungu a 
invitat USV în 
proiectul „100 de 
orașe inteligente și 
neutre din punct de 
vedere climatic până 
în 2030” 
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- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost prezent joi după 
amiază la Marșul Absolvenților USV, organizat de Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, împreună cu Casa de Cultură a Studenților 
Suceava unde a invitat USV în proiectul “100 de orașe inteligente și 
neutre din punct de vedere climatic până în 2030” 
„Am participat la Marșul Absolvenților USV, organizat de Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, împreună cu Casa de Cultură a 
Studenților Suceava. Mă bucur că am fost alături de studenți și profesori 
pentru acest moment special din viața lor. Am sărbătorit cu entuziasm 
reușitele lor academice, privind în același timp spre viitorul capitol din 
viața lor. Le urez succes în viitoarele lor cariere! Să nu se oprească 
niciodată din învățat! Doar așa se vor putea dezvolta profesional și vor 
putea să contribuie la un viitor mai bun, atât pentru ei, cât și pentru 
comunitățile din care fac parte. În cadrul festivității de absolvire am făcut 
o invitație Universității, dar și absolvenților și studenților de a fi 
partenerii municipalității în proiectul „100 de orașe inteligente și neutre 
din punct de vedere climatic până în 2030”. Acum avem o șansă istorică 
să lăsăm un oraș inteligent și ecologic generațiilor viitoare, iar mințile 
iscusite din cadrul universității ne pot ajuta să ne atingem obiectivul. 
Îi felicit și pe profesorii care i-au ghidat pe parcursul ultimilor ani și îi 
asigur că, împreună cu Primăria municipiului Suceava și Consiliul Local, 
le voi fi alături și voi susține Universitatea și în viitor în misiunea lor 
nobilă de a forma tinerii României”, a  transmis Ion Lungu. 
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- Marșul 
Absolvenților 2022, 
prilej de bucurie 
pentru cei peste 
1700 de absolvenți 
ai USV din acest an 

radioas.ro 
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- 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 acest moment 
deosebit. 
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. Pe 
esplanada Casei de Cultură, 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 Diana Constantin, 
cunoscută drept ANDIA. Talentul și perseverența acesteia au ajutat-o să 
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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. 

- Deputatul Ioan 
Balan solicita 
ministrului 
Economiei sa 
fructifice 
performantele 
Universității 
Suceava 

crainou.ro 
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- Parlamentarul sucevean are în vedere încurajarea unor investiții străine 
directe în județul nostru și dezvoltarea unor unități de producție 
inovative în jurul USV 
Prim-vicepreședintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, a solicitat 
ministrului Economiei, Florin Spătaru, să aibă în vedere că Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) este una dintre cele mai dinamice 
din țară și să ia în calcul să utilizeze universitatea suceveană ca punct 
central de înființare a unor zone industriale dezvoltate cu ajutorul 
investițiilor străine directe și chiar aplicarea de facilități pentru 
investitorii străini care își propun să dezvolte unități de producție 
inovative în județul nostru și care să fructifice performanțele 
absolvenților USV. 
Ioan Balan îi spune ministrului Economiei că tendința pozitivă a 
investițiilor străine directe care se localizează în România este unul 
dintre indicatorii care dau speranță că performanțele economiei 
românești vor fi mai bune de la un an la altul. 
Cu toate acestea, potrivit lui, zonele cele dezvoltate ale țării (București-
Ilfov, Cluj, Arad etc.) sunt cele care captează cel mai mult din acest flux 
de investiții, deși țara are nevoie de o coeziune economică și socială reală 
la nivel național. 
„Așa cum ați susținut în declarații publice recente, sprijiniți apariția unor 
zone de dezvoltare bazate pe inovație și utilizarea optimală a resurselor 
naționale. Din câte cunoașteți, Universitatea «Ștefan cel Mare» din 
Suceava este una dintre cele mai dinamice universități din țară, 
dezvoltând programe de studii pe mai multe direcții de cunoaștere: 
științe ale naturii, științe inginerești, științe umaniste, științe sociale, 
științe economice și administrative” a adăugat deputatul liberal. 
Mai mult, Ioan Balan arată că performanțele deosebite ale absolvenților 
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Universității „Ștefan cel Mare”, confirmate prin încrederea angajatorilor 
români, ar trebui să fie cel mai puternic argument pentru elaborarea și 
implementarea unor politici guvernamentale stimulative pentru 
investițiile străine directe care ar dori să dezvolte unități de producție la 
Suceava. 
Parlamentarul liberal își exprimă încrederea că ministrul va analiza 
oportunitatea adoptării unor măsuri în acest sens și îl întreabă dacă are 
în vedere să utilizeze Universitatea „Ștefan cel Mare” ca punct central de 
înființare a unor zone industriale dezvoltate cu ajutorul investițiilor 
străine directe. 
Totodată, Ioan Balan îl întreabă pe ministrul Economiei dacă va propune 
aplicarea unor facilități, cu caracter temporar, pentru investitorii străini 
direcți care își propun să dezvolte unități de producție inovative în 
județul Suceava și care să fructifice performanțele absolvenților 
Universității „Ștefan cel Mare” 

Irina Ursachi Etapa națională a 
Olimpiadei „Cultură 
și spiritualitate 
românească” se 
desfășoară la 
Suceava 

svnews.ro 
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Știri, Educație Ieri, 11 mai 2022, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava – Mănăstirea 
„Sfântul Ioan cel Nou” a avut loc festivitatea de deschidere a etapei 
naționale a Olimpiadei „Cultură și spiritualitate românească” pentru 
clasele V-VIII, competiție interdisciplinară devenită tradiție aici, 
proiectul inițial fiind propus, încă din 2008, de prof. Daniela Ceredeev, 
actual inspector școlar pentru religie la Inspectoratul Școlar Județean 
Suceava. 
În cadrul concursului sunt înscrise 40 de loturi de elevi olimpici, din tot 
atâtea județe, și lotul extins al Municipiului București, însumând 180 de 
elevi și 42 de profesori însoțitori, cărora li se adaugă 45 de profesori și 
specialiști din Ministerul Educației și delegați ai Patriarhiei Române, 
membri în Comisia centrală a olimpiadei. 
Cu binecuvântarea și susținerea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop 
Calinic, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților este, și de această dată, 
partenerul Inspectoratului Școlar Județean Suceava prin sectoarele 
Educațional-Teologic, Media și Comunicare, Catehizare, Tineret și 
Educație pentru Viață, alături de alte instituții culturale județene: 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Societatea Scriitorilor 
Bucovineni, Muzeul Național al Bucovinei, Biblioteca Bucovinei „I. G. 
Sbiera” Suceava, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul 
Dosoftei” din Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, Centrul de 
Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” Suceava, Ordinul 
Arhitecților din România – Filiala Teritorială Nord-Est, Mănăstirea 
Putna, Mănăstirea Dragomirna și Protopopiatul Suceava I.[...] 
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- USV: primul 
Congres Național 
Studențesc de 
Științe Medicale și 
Biologice 

intermediatv.ro 
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Actualitate Între 12 și 14 mai, campusul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
găzduiește primul Congres Național Studențesc de Științe Medicale și 
Biologice. Evenimentul este organizat de Asociația Studenților 
Mediciniști și Biologi din cadrul Facultății de Medicină și Științe 
Biologice. Vor fi 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. 
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Bogdan 
Diaconita 

STELELE USV! EI 
SUNT ȘEFII DE 
PROMOȚIE DE LA 
CELE 11 
FACULTĂȚI 
SUCEVENE 
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 În această seară a avut loc marșul absolvenților Universității Ștefan cel 
Mare Suceava și festivitatea de absolvire. Studenții au plecat din 
campusul USV și au ajuns pe esplanada Casei de Cultură, unde a fost 
instalată scena. 
Șefii de promoție de la cele 11 facultăți au fost felicitați în fața miilor de 
persoane prezente. 
Cei mai merituoși studenți suceveni sunt DELIA POPOVICI – Facultatea 
de Medicină și Științe Biologice, MĂDĂLINA GHELASĂ – Facultatea de 
Drept și Științe Administrative, ANDREI ILAȘ – Facultatea de Inginerie 
Alimentară, RALUCA ANDREEV – Facultatea de Economie, 
Administrație și Afaceri, SABIN PATRARIU – Facultatea de Educație 
Fizică și Sport, ALEXANDRU EFROS – Facultatea de Inginerie Electrică 
și Știința Calculatoarelor, DARIUS LUNGU – Facultatea de Litere și 
Științe ale Comunicării, COSMIN AVRAM – Facultatea de Inginerie 
mecanică, Autovehicule și Robotică, AGNES GALAN – Facultatea de 
Științe ale Educației, ALEXANDRU GOREA – Facultatea de Istorie și 
Geografie și ALEXANDRU ZARĂ – Facultatea de Silvicultură. În 
cuvântul său, rectorul USV VALENTIN POPA a evidențiat eforturile 
depuse de cadrele didactice în pandemie, a scos în evidență sprijinul 
acordat refugiaților din Ucraina, dar a detaliat și personalitatea 
voievodului Ștefan cel Mare. La festivitatea de absolvire USV au mai luat 
cuvântul reprezentanți din conducerile Prefecturii, Consiliului Județean 
și Primăriei Suceava. 
Evenimentul studenților suceveni s-a încheiat cu concerte ANDIA și 
Direcția 5. 

- Instrumentistul 
Florin Mucea, 
premiat pentru 
autenticitate 

intermediatv.ro 
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- Florin Mucea, unul dintre cei mai iubiți instrumentiști din Bucovina, 
originar din Bilca, a fost premiat pentru autenticitate. Artistul a primit o 
diplomă de prețuire în cadrul Festivalului Național de Folclor „Pe Obcina 
Neamului”, organizat de Ansamblul „Arcanul” al Universității Ștefan Cel 
Mare din Suceava. 

- Festivalul Filmului 
Francez – între 1 și 

24-ore.ro 
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- Cele mai recente filme franceze vor fi proiectate în cinematografe și în 
aer liber, în București și alte zece orașe din țară, în cadrul celei de-a 26-a 



12 iunie; proiecții în 
cinematografe și în 
aer liber 

universuljuridic.ro 
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ediții a Festivalului Filmului Francez în România, care va avea loc între 1 
și 12 iunie. 
Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, 
proiecțiile din cadrul festivalului vor avea loc în Cluj-Napoca (2 – 5 iunie 
– Cinema Victoria – Curtea Institutului Francez) , Iași (2 – 6 iunie – 
Institutul Francez – Sala Fondane; Cinema Ateneu; Curtea Institutului 
Francez), Timișoara (2 – 5 iunie – Cinema Victoria – Curtea Institutului 
Francez), Brăila (3 – 5 iunie – Cinema Cinefeel), Brașov (10 – 12 iunie – 
Cinema Astra), Constanța (2 – 5 iunie – Cinema Jean Constantin), Sfântu 
Gheorghe (9 – 12 iunie – Cinema Arta by Cityplex), Sibiu (3 – 5 iunie – 
Fabrica de Cultură, Sala Lulu), Suceava (9 – 12 iunie – Universitatea 
„Ștefan cel Mare”), Târgu Mureș (9 – 12 iunie – Teatrul de vară) și în 
Capitală (1-12 iunie la Cinema Elvire Popesco; Unteatru – Open-Air). 
„Nos yeux grand ouverts”/ „Ochii noștri larg deschiși”, este tema aleasă 
pentru ediția din acest an.[...] 

mediaexpres.ro 
12.05.22 
radioromaniacultural.ro 
12.05.22 
uzp.org.ro 
17.05.22 
agenda.liternet.ro 
20.05.22 

 


