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Brioșe cu făină de 
greier, țuică din 
ananas și înghețată 
cu ghimbir. Inovație 
în alimentație, la 
Suceava 
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 Brioșe cu făină de greier, țuică din ananas și înghețată cu ghimbir - sunt 
doar câteva dintre cele mai inovative și originale produse alimentare 
create și prezentate de studenții de la Facultatea de Inginerie Alimentară 
a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. 
Tinerii au găsit soluții inteligente pentru înlocuirea ingredientelor clasice 
din mâncăruri și au venit cu preparate delicioase și extrem de sănătoase 
cu speranța că vor ajunge pe piață. 
La competiția FIA Food Fest 2022 au participat 25 de grupe de studenți. 
Aflat la a treia ediție, evenimentul are ca scop încurajarea creativității 
studenților și facilitarea contactului cu companiile din domeniul 
industriei alimentare. 
„Studenții au reușit să se mobilizeze să creeze produse alimentare noi, 
care sperăm să se regăsească pe piață. 
Principalul scop este ca studenții să lucreze în echipă, să vadă ce e 
dezvoltarea unui produs”, spune Mircea Oroian, decan Facultatea de 
Inginerie Alimentară. 
Studenții au folosit ingrediente inedite și noi în România, precum făina 
hiperproteică din greieri, achiziționată din Thailanda la prețul de 300 de 
lei kilogramul, sau amarantul, o pseudocereală, bogată în minerale, fără 
gluten.  
Au existat, de asemenea, și produse speciale pentru oamenii care suferă 
de boala celiacă, de intoleranță la lactoză sau de diabet. 
Premiul I a fost obținut de produsul „Vegan Sticks”, iar pe locul doi s-au 
aflat două preparate: „Batonul Bukovina”, cu urdă dulce, hrișcă, amarant 
și quinoa și „Ginger ice cream”, înghețată de ghimbir. Cu premiul III au 
fost răsplătite trei produse: brioșe cu făină de greier, pâine cu prune și 
miez de nucă, și Spinach roll meat - rulouri de carne și spanac. 
Un student a creat chiar și o țuică din ananas. 
„Ne-a venit ideea ca să facem o băutură mai specială, dintr-un fruct 
exotic, să vedem ce aromă putem obține și am încercat în decurs de două 
luni. Am făcut probe și am ajuns la produsul final”, explică studentul. 
Fiecare produs a însemnat circa 100 de ore de muncă din partea 
studenților. 
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Radu Lupașcu 
 

Conferința 
Internațională 
Development and 
Application Systems 
începe astăzi la USV 

monitorulsv.ro 
26.05.22 

- Cea de a XVI-a ediție a Conferinței Internaționale Development and 
Application Systems se va desfășura în perioada 26-28 mai la USV, 
evenimentul fiind organizat de Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Conferința este organizată bianual începând cu anul 1992, fiecare ediție 
bucurându-se de un real succes. Acest fapt este dovedit de interesul 
manifestat în mod constant de specialiștii din domeniu pentru tematicile 
propuse, în timp ce publicarea celor mai bune lucrări susținute în cadrul 
conferinței în revista „Advances in Electrical and Computer Engineering” 
a contribuit la consacrarea internațională a evenimentului. 
Din cauza distanțelor prea mari, care în unele cazuri duc la 
imposibilitatea unora dintre participanți să ajungă fizic la lucrările 
conferinței, ediția din acest an se va desfășura parțial și 
online.Comunitatea academică suceveană va avea printre oaspeți nume 
importante din domeniul științific, precum profesorii universitari 
Nathan Idade la Universitatea din Akron, SUA, Jorge Dias de la 
Universitatea Coimbra din Portugalia, Ralph Kennel de la Universitatea 
Tehnică din München precum și Detlef Streitferdt din cadrul 
Universității Tehnice din Ilmenau, Germania. 
Conferința a fost organizată începând cu anul 2014 sub egida IEEE, cea 
mai mare organizație profesională tehnică pentru dezvoltarea 
tehnologiei și cea mai importantă voce în acest domeniu, conferința 
oferind cercetătorilor posibilitatea de a-și pune în valoare rezultatele 
cercetărilor întreprinse prin apariția lucrărilor în prestigioasa bază de 
date IEEE Xplore. Lucrările sunt incluse, de asemenea, și în baza de date 
a Institutului Internațional de Statistică (ISI). Detaliile manifestării pot 
fi consultate la adresa  www.dasconference.ro/. 
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26.05.22 
estnews.ro 
26.05.22 

Oana Nuțu 32 de absolvenți ai 
USV au obținut aviz 
de liberă pratică ca 
dieteticieni 
autorizați 

obiectivdesuceava.ro 
25.05.22 

- „Programele de nutriție și dietetică se desfășoară în România din 2009, 
iar în 2012 a fost și prima promoție. În acest an era a 10-a promoție care 
absolvea și care nu putea susține acest examen de dietetician autorizat. 
Am reușit, în sfârșit, să intrăm în linie dreaptă cu acest examen, pentru 
ca acești oameni să obțină avizul de liberă practică și să poată fi angajați. 
Ministerul Sănătății ar trebui să fie primul angajator și este mare nevoie 
de dieteticieni în spital și în serviciile de sănătate. Legea spune că pot fi 
angajați în spitale, în centrele de învățământ, cele de sport, în industria 
alimentară etc, însă trebuie să fie cuprinși în organigramele instituțiilor 
din țară”, a explicat conf.univ.dr. Mariana Graur, titular în cadrul 
Facultății de Medicină și Științe Biologice Suceava. Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava (USV) este una din cele cinci universități din țară 



care oferă programul de licență în specializarea Nutriție și Dietetică, iar 
în acest an va promova a 6-a generație de studenți care se pregătesc în 
acest domeniu. Totuși, până în acest an niciun absolvent al programelor 
de nutriție și dietetică nu a susținut examenul de dietetician autorizat, 
din cauza lipsei normelor de aplicare a legii. La nivelul USV, la fel ca și în 
cazul celorlalte 4 universități din țară care pregătesc studenți în acest 
domeniu – Cluj, Timișoara, Târgu Mureș și Iași – a avut loc un prim astfel 
de examen. Au participat 32 de candidați și au reușit să promoveze cu 
toții evaluarea, obținând astfel aviz de liberă pratică ca dieteticieni 
autorizați. 
„Programele de nutriție și dietetică se desfășoară în România din 2009, 
iar în 2012 a fost și prima promoție. În acest an era a 10-a promoție care 
absolvea și care nu putea susține acest examen de dietetician autorizat. 
Am reușit, în sfârșit, să intrăm în linie dreaptă cu acest examen, pentru 
ca acești oameni să obțină avizul de liberă practică și să poată fi angajați. 
De acum, Colegiul Dieteticienilor din România trebuie să convingă 
instituțiile să pună în organigrama lor dieteticieni și să scoată posturile 
la concurs. Ministerul Sănătății ar trebui să fie primul angajator și este 
mare nevoie de dieteticieni în spital și în serviciile de sănătate. Legea 
spune că pot fi angajați în spitale, în centrele de învățământ, cele de sport, 
în industria alimentară etc. însă trebuie să fie cuprinși în organigramele 
instituțiilor din țară”, a explicat conf.univ.dr. Mariana Graur, titular în 
cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice Suceava. 
Programul de licență de 3 ani de Nutriție și Dietetică al USV pregătește 
absolvenți cu abilități practice și teoretice competitive, în concordanță cu 
standardele internaționale. De la înființarea specializării și până în 
prezent, circa 200 de studenți au promovat la Suceava acest program de 
studiu. Acum, facultatea are și finalitatea mult dorită, și anume că 
absolvenții se pot angaja pe baza avizului de liberă practică dobândit în 
urma susținerii examenului de dietetician autorizat. 
Paula Monor, președinta Colegiului Teritorial al Dieteticienilor Suceava, 
a precizat că obținerea avizului de liberă practică face diferența între 
dieteticienii autorizați și cei care dețin doar cursuri în domeniul nutriției. 
„Consider că s-a făcut un prim pas în desăvârșirea profesiei de 
dietetician, odată cu obținerea avizului de liberă practică. În acest 
moment noi completăm veriga lipsă din sistemul medical românesc. Noi, 
ca și Colegiu, oferim toată susținerea celor care au dat acest examen, 
încercăm să facem lobby pentru această meserie și să ne găsim locul în 
comunitate”, a transmis Paula Monor. 



- Trei persoane 
primesc de la 
ambasadoarea 
Franței însemnele 
Ordinului Meritul 
Agricol în grad de 
Cavaler 

svnews.ro 
25.05.22 

- Ambasadoare Franței, Laurence Auer,  va înmâna vineri, 27 mai, la ora 
17.00, în Sala Senatului USV din corpul A, însemnele Ordinului Meritul 
Agricol în grad de Cavaler doamnei și domnului Laura și Olivier 
Bouriaud, profesori la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și 
domnului Dănuț Pavel, profesor la Liceul agricol Dorna Candrenilor. 
Participarea lor la schimburile franco-române va fi astfel răsplătită. 
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Daniela 
Micuțariu 

Prof. Maria Epatov 
de la „Eudoxiu 
Hurmuzachi” a 
obținut Premiul 
pentru critică 
literară, la Festivalul 
Național „Garabet 
Ibrăileanu”, ediția a 
V-a 
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- Profesoara de limba și literatura română Maria Epatov, la Colegiul 
Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, a obținut recent Premiul 
pentru critică literară -  pentru „Debut”, în cadrul Festivalului Național 
„Garabet Ibrăileanu”, ediția a V-a, desfășurat, în perioada 20-22 mai, la 
Roman. Festivalul Național „Garabet Ibrăileanu” a fost organizat de 
Uniunea Armenilor din România, Filiala Roman, al cărei președinte este 
dr. Emanuel Nazaretian. 
Manifestările au cuprins o serie de lansări de carte, concursul de aforisme 
„Garabet Ibrăileanu”, precum și o masă rotundă pe tema contribuției lui 
Garabet Ibrăileanu la dezvoltarea culturii și a literaturii române, la care 
au luat cuvântul prof. univ. dr. Mihai Zamfir, prof. univ. dr. Dan Cristea 
și dr. Maria Epatov. Secțiunea de critică și istorie literară a fost moderată 
de Varujan Vosganian, președinte al Uniunii Armenilor din România 
(UAR) și prim-vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România (USR). 
Au fost acordate două premii pentru critică literară: Dan Cristea Teodor 
– Premiul „Opera Omnia” și Maria Epatov – Premiul pentru critică 
literară pentru „Debut”. 
Prof. dr. Maria Epatov a susținut, în luna martie 2022, la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava, teza de doctorat „Literatură Și Identitate. Ce 
înseamnă a fi scriitor armean în literatura română?”, coordonator fiind 
prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, obținând distincția „Summa cum 
laudae”. Activitatea sa publicistică cuprinde articole în „Convorbiri 
literare”, „Viața românească”, „Meridian critic”, „Romanial Journal of 
Literary Studies”, „Analele Bucovinei”. 

V.B. Calendarul 
evenimentelor, 25 
mai – selecțiuni 

rador.ro 
25.05.22 

- Suceava: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) găzduiește 
dezbaterea „Ce este mizerabilismul?”, la care va participa poetul Dan 
Sociu. Organizat de Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, 
evenimentul va avea loc de la ora 14:00, în Book-Cafe. Moderatorul 
întâlnirii este lectorul universitar Arthur Suciu 
 
* Suceava: În cadrul proiectului După-amiezile francofone la Suceava, 
Alianța Franceză din Suceava organizează, de la ora 16:00, în colaborare 



cu Școala Gimnazială din Preutești, activitatea Les visages de la France: 
30 questions pour un champion/Diversitatea Franței: 30 de întrebări 
pentru un campion, coordonată de profesoara Delia Călușeriu 
 
Tot miercuri, de la ora 18:00, în același spirit al descoperirilor culturale, 
Alianța Franceză din Suceava va găzdui prezentarea online Annie Lulu 
ou la naissance d’une écrivaine roumano-congolaise/Annie Lulu sau 
nașterea unei scriitoare româno-congoleze realizată de Cheikh M. S. 
Diop, profesor-cercetător la Universitatea „Assane Seck” din Ziguinchor, 
Senegal 

- Calendarul 
evenimentelor, 26 
mai – selecțiuni 

rador.ro 
26.05.22 

- – 1947: S-a născut Dorel Cernomazu, inginer electromecanic, inventator 
și profesor; autor a peste 200 de invenții în domeniile transformatoarelor 
electrice, micromotoarelor neconvenționale și energeticii solare, invenții 
brevetate sau încă aflate în curs de brevetare; a creat școala de inventică 
în domeniul electric la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (m. 
2015) – 75 de ani 

O.N. Echipele USV în faza 
finală a competiției 
Incubatorul 
Național de Afaceri 
JA BizzFactory! 

agerpres.ro 
25.05.22 

- Echipele USV în faza finală a competiției Incubatorul Național de Afaceri 
JA BizzFactory! 
Echipe de studenți de la FEAA și FLSC din cadrul Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava s-au calificat în faza finală a competiției 
Incubatorul Național de Afaceri JA BizzFactory, ediția 2022! 
Studenții USV și-au valorificat competențele antreprenoriale, digitale și 
de muncă în echipă pentru a dezvolta idei de afaceri fezabile și 
competitive. Astfel, echipa formată din Gabriel-Cezarin Popovici, Corina 
Simon, specializarea Media Digitală anul II / FLSC (profesor 
coordonator - Conf. univ. dr. Ovidiu Ghiuță), a dezvoltat o afacere în 
domeniul Ingineriei, științelor aplicate, IT&C (BROKEN TAPE); 
Alexandru Oprișanu, specializarea Informatică Economică an III, și 
Iulian Chiriac, Administrarea Afacerilor an II / FEAA (profesor 
coordonator Prof. univ. dr. Carmen Năstase), au dezvoltat o afacere în 
domeniul educației și dezvoltării carierei (INNOHUB/CIVGOOD); iar 
Cătălina Sireteanu, de la Administrarea Afacerilor an II, împreună cu 
Ioana Buhac, Economie Generală și Comunicare Economică an III / 
FEAA (profesor coordonator Lector univ.dr. Mihaela State), au dezvoltat 
o afacere în domeniul comerțului, import-export și e-commerce (SWEET 
FOR YOU). 
Rezultatele sunt excepționale deoarece la ediția din acest an în faza finală 
a competiției s-au calificat 14 echipe, de la 10 universități, 3 echipe 
reprezentând Universitatea „Ștefan cel Mare”! La nivelul USV există o 

obiectivdesuceava.ro 
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structură suport StudSA-USV care are ca misiune sprijinirea, dezvoltarea 
și încurajarea spiritului antreprenorial în rândul studenților și 
absolvenților în vederea creșterii competitivității Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava. 
Incubatorul Național de Afaceri JA BizzFactory este cea mai importantă 
componentă a programului internațional de antreprenoriat Junior 
Achievement, având ca obiective dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale, digitale și de comunicare necesare pentru profesiile 
viitoare și motivarea studenților pentru a trece de la idee la afacere pilot 
sau start-up. Junior Achievement este cea mai mare organizație 
internațională non-profit în domeniul educației economice și 
antreprenoriale, cu programe în peste 100 de țări din lume. 
Felicitări studenților și coordonatorilor pentru rezultatele obținute și le 
dorim mult succes în finala din 25 mai 2022! 

- USV - coorganizator 
al conferinței 
internaționale în 
domeniul 
câmpurilor 
electromagnetice și 
ingineriei medicale 
 

edumanager.ro 
25.05.22 

- În perioada 19-20 mai 2022, s-a desfășurat la Sibiu în organizarea 
Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, a Universității 
Tehnice din Cluj-Napoca și a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
prima ediție a International Conference on Electromagnetic Fields, 
Signals and BioMedical Engineering (ICEMS-BIOMED). 
Conferința a fost inițiată de personalități științifice ale celor trei 
universități partenere: Gl. bg. Prof. univ. dr. ing. Ghiță BARSAN, Prof. 
univ. dr. ing. Vasile ȚOPA, Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA, Prof. univ. 
dr. ing. Radu MUNTEANU și Prof. univ. dr. ing. Adrian GRAUR. 
Participanții la conferință s-au bucurat de prezența unor cercetători cu 
mare vizibilitate internațională cum ar fi Dr. Victoria RAMOS de la 
University of Alcala - Madrid, Dr. Lars Ole FICHTE - Germania, membru 
al consiliului consultativ tehnic al Comisiei internaționale URSI K, Dr. 
Octavian POSTOLACHE - Portugalia, președinte al IEEE I&MSTC-13 
Wireless and Telecommunications in Measurements, dr. Delia 
ARNAUD-CORMOS - Universitatea din Limoges, Franța, membră al 
International Bioelectrics Consortium, Dr. Rod HOSE - profesor emerit 
la Departamentul de Infecție, Imunitate și Boli Cardiovasculare de la 
Universitatea din Sheffield, Dr. Alexandru MOREGA - profesor la 
Facultatea de Inginerie Electrică și Departamentul de Bioinginerie și 
Biotehnologie, Facultatea de Inginerie Medicală din cadrul Universității 
Politehnica din București, Dr. Raquel RAMIREZ-VAZQUEZ - membru al 
Consiliului de conducere al Societății Regale spaniole de Fizică, Dr. 
Lourdes FARRUGIA - lector superior la Departamentul de Fizică al 
Universității din Malta, Dr. Marco Donald MIGLIORE - profesor titular 

agerpres.ro 
25.05.22 



la Universitatea din Cassino și la Lazio de Sud, Cassino, Italia, Sangin 
QAHTAN - specialist în Investigarea expunerii la RF-EMF care este 
generată de stațiile de bază 5G și care operează pe banda C și banda 
mmWave. 
 
Din partea Universității din Suceava au participat cu prezentări domnul 
prof. univ. dr. Mihai DIMIAN prorector, prof. univ. dr. ing. L. Dan 
MILICI, decanul Facultății de Inginerie Electrica și Știința 
Calculatoarelor, și studenți doctoranzi. 
Conferința își propune să aducă în discuție și să prezinte rezultatele unor 
cercetări recente din domeniul compatibilității electromagnetice, a 
impactului pe care semnalele și câmpul electromagnetic ce stă la baza 
comunicațiilor fără fir îl au asupra țesuturilor biologice, dar și 
prezentarea unor noi soluții tehnice din domeniul ingineriei medicale și 
al recuperării energiei din mediul înconjurător. 

- USV organizează 
conferința DISCURS 
CRITIC ȘI 
VARIAȚIE 
LINGVISTICĂ în 
perioada 26-28 mai 

edumanager.ro 
25.05.22 

- În perioada 26-28 mai 2022, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, se va desfășura, sub patronajul Asociației Akademos, al Alianței 
Franceze și al Universității din Pisa, ediția a XI-a a Conferinței DISCURS 
CRITIC ȘI VARIAȚIE LINGVISTICÄ‚ , ce va reuni cercetători, cadre 
didactice și doctoranzi din mai multe centre universitare din țară (Iași, 
Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Baia-Mare, Bacău) și din străinătate 
(Republica Moldova, Italia, Spania și Ucraina). 
 
Având ca tematică Traducerea ca interpretare: perspective teoretice, 
problematizări și aplicații, conferința oferă o arie generoasă de abordare, 
ce le va permite participanților să inițieze discuții și dezbateri asupra 
perspectivelor multiple pe care actul traducerii le oferă prin statutul său 
de fenomen cultural-lingvistic integrator. 
 
Centrată asupra unei istorii a traducerilor, asupra strategiilor de 
traducere și de receptare a textelor literare, științifice și administrative, 
precum și asupra constrângerilor cognitive, normative și discursive 
antrenate de acest proces, conferința vizează explorarea unor axe 
tematice variate, astfel încât doctoranzii din universitatea noastră, dar și 
din alte centre universitare să poată susține și argumenta rezultatele 
propriilor cercetări, dar și să se poată întâlni cu specialiști din domeniul 
de studiu pentru care au optat. 
 
Evenimentul va include, pe lângă cele opt ateliere de comunicări pe 
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secțiuni, o lansare de carte (volumul întîi din prima istorie a traducerilor 
în limba română) și o dezbatere moderată de Matei Vișniec. Dintre 
atelierele propuse, unul este aniversar - Experiențe regionale și model 
național. Restituiri târzii: Elena Niculiță-Voronca, Mihai Lupescu, fiind 
organizat la 160 de ani de la nașterea Elenei Niculiță-Voronca și la 100 
de ani de la încetarea din viață a lui Mihai Lupescu. 
 
Totodată, programul propus prevede un workshop privind transferul 
către societate al cunoștințelor despre alimentația regională, ce face parte 
din cadrul proiectului Colecție digitală a patrimoniului alimentar 
românesc și transfer spre societate (foodie). 
 
Conferința se va deschide cu ceremonia de acordare a titlului de Doctor 
honoris causa distinsei profesoare Otilia Hedeșan, de la Universitatea de 
Vest din Timișoara, specialistă în etnologie și antropologie culturală. 
 
Organizatorii conferinței sunt prof. univ. dr. Rodica Nagy, prof. univ. dr. 
Sanda Maria Ardeleanu și prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu. 

- Festivalul Filmului 
Francez: Peste 100 
de proiecții în 11 
orașeCitiți în Ziarul 
Metropolis > 
https://www.ziarul
metropolis.ro/festiv
alul-filmului-
francez-peste-100-
de-proiectii-in-11-
orase/ 
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- Peste 100 de proiecții de film se vor desfășura anul acesta în 
cinematografe, în spații culturale alternative, dar și în aer liber, între 1 și 
12 iunie, în 11 orașe din țară, în cadrul Festivalului Filmului Francez.  
Ediția de anul acesta a Festivalului Filmului Francez (FFF) propune peste 
100 de proiecții în cinematografe, în spații culturale alternative, dar și în 
aer liber, între 1 și 12 iunie, în 11 orașe din țară: București, Cluj-Napoca, 
Iași, Timișoara, Brașov, Brăila, Constanța, Sfântu Gheorghe, Sibiu, 
Suceava și Târgu Mureș. Citiți în Ziarul Metropolis > 
https://www.ziarulmetropolis.ro/festivalul-filmului-francez-peste-100-
de-proiectii-in-11-orase/ 

Daniela 
Micuțariu 

Stagiu de formare 
pentru profesorii 
francofoni (FOTO 1)  

monitorulsv.ro 
25.05.22 

- Asociația română a profesorilor francofoni, Sucursala Suceava, a 
organizat, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
și Alianța franceză din Suceava, în perioada 9 - 14 mai 2022, a cincea 
ediție a manifestării „Printemps de l’innovation du français”, sub titlul 
„Nouvelles pratiques de classe et enseignement du français”. 
Profesorii de limba franceză din județele Suceava, Botoșani și Neamț, 
alături de experți internaționali specializați în didactica limbii franceze, 
reprezentanți ai unor instituții culturale și inspectorate școlare, dar și de 
studenți ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării și ai Universității 
din Reims au participat, online, la acest eveniment care a devenit o 



constantă în abordarea strategiilor inovatoare de predare-învățare-
evaluare pentru limba franceză. 
La ceremonia de deschidere au luat cuvântul cei doi fondatori ai 
evenimentul, Daniela-Irina Melisch - Președinta ARPF-Suceava, și Marc 
Oddou - expert asociat CIEP, autor, consultant, formator, conceptor-
realizator de proiecte numerice, Ștefan Purici – prorector, responsabil 
Relații Internaționale la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Mohamed Ketata – Directorul regional pentru Europa centrală și 
orientală , David Royaux – Delegat general Wallonie-Bruxelles la 
București, Mariana Șovea – Responsabil CRU și Director Alianța 
franceză Suceava. […] 

C.P.  De la diversitatea 
Franței, la romanul 
scris de Annie Lulu 

crainou.ro 
24.05.22 

- Miercuri, 25 mai 2022, de la ora 16:00, în cadrul proiectului „După-
amiezile francofone la Suceava”, Alianța Franceză din Suceava, 
organizează, în colaborare cu Școala Gimnazială din Preutești, activitatea 
„Les visages de la France: 30 questions pour un champion/Diversitatea 
Franței: 30 de întrebări pentru un campion”, coordonată de prof. Delia 
Călușeriu. 
În cadrul acestei activități, elevii clasei a V-a vor face o călătorie 
imaginară în Franța, încercând să exploreze și să descopere cât mai multe 
fațete ale acestei țări. Scopul activității va fi încurajarea copiilor de a 
învăța și utiliza limba franceză în diverse situații de comunicare, dar și 
dezvoltarea interesului pentru cultura și civilizația Franței. Elevii vor 
avea astfel ocazia, prin intermediul materialelor prezentate, să-și 
lărgească orizontul cunoașterii și, în același timp, să-și împrospăteze 
cunoștințele deja dobândite pe parcursul anului școlar. 
Geografia, gastronomia, istoria, muzica și politica Franței vor fi câteva 
dintre domeniile abordate în cadrul acestei activități cu un pronunțat 
caracter ludic, care le va permite elevilor să-și folosească competențele 
digitale prin intermediul platformei virtuale Kahoot. 
Tot miercuri, de la ora 18:00, în același spirit al descoperirilor culturale, 
Alianța franceză din Suceava va găzdui prezentarea online „Annie Lulu 
ou la naissance d’une écrivaine roumano-congolaise/Annie Lulu sau 
nașterea unei scriitoare româno-congoleze” realizată de Cheikh M. S. 
Diop, profesor-cercetător la Universitatea „Assane Seck” din Ziguinchor, 
Senegal. 
Poet și romancier, aflat în prezent la Universitatea „Ștefan cel Mare” într-
o mobilitate de formare Erasmus+, invitatul francofon din această 
săptămână va aduce atenției publicului sucevean romanul „La Mer noire 
dans les Grands Lacs/Marea Neagră din Marele Lacuri”, scris de Annie 



Lulu, scriitoare francofonă, cu o mamă de origine română și un tată 
congolez. Cartea, publicată la editura Julliard în 2021, povestește viața 
unei tinere, Nili Makasi, cu aceleași origini, parcurs intelectual și 
geografic ca și autoarea, care pleacă din Iași și ajunge în Bukavu, trecând 
prin București, Paris și Kinshasa. Romanul a obținut Premiul Senghor 
pentru debut.[...] 

- Poetul Dan Sociu, în 
fața unui tir de 
întrebări pe tema „Ce 
este 
mizerabilismul?”, la 
USV 

obiectivdesuceava.ro 
25.05.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) găzduiește dezbaterea 
„Ce este mizerabilismul?”, la care va participa poetul Dan Sociu. 
Organizat de Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, evenimentul 
va avea loc miercuri, 25 mai 2022, de la ora 14:00, în Book-Café. 
Moderatorul întâlnirii este lectorul universitar Arthur Suciu. Dan Sociu 
(născut la Botoșani, în anul 1978) este unul dintre cei mai importanți 
poeți și scriitori români ai generației douămiiste. În anul 2002, a primit 
Premiul Național pentru Poezie „Mihai Eminescu”, acordat pentru 
volumul „borcane bine legate, bani pentru încă o săptămână”.  În anul 
2013, a refuzat premiul Institutului Cultural Român „Cartea de poezie a 
anului”, pentru volumul „vino cu mine știu exact unde mergem”. În 
ultimii ani, Dan Sociu a publicat două volume de poezie foarte apreciate 
de critică, dar și de public: „Uau!” (2019) și „Porc și sentimental, înțelept 
și rău” (2021).  Dan Sociu a scris și câteva romane și a tradus peste 20 de 
romane și poezie a mai bine de 30 de poeți americani și englezi. 
Dezbaterea este prilejuită de apariția unui nou volum de poezii semnat 
de Dan Sociu: „17 poezii”. 
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- Viceprimarul Lucian 
Harșovschi le-a 
vorbit studenților 
USV despre 
potențialul lor pe 
piața muncii 

newsbucovina.ro 
24.05.22 

- Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi a participat, marți, la USV la o 
discuție cu studenții despre orientarea în carieră. 
Harșovschi a spus că s-a simțit din nou student printre tinerii studenți 
din Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cărora le-a vorbit despre 
parcursul său profesional, dar și despre piața muncii. 
El a arătat că discuția cu studenții suceveni a fost o reală bucurie și că a 
apreciat interesul, entuziasmul și dorința de dezvoltare a tinerilor. 
„Am avut o discuție liberă, le-am spus de parcursul meu, cu bune, cu rele, 
dar și cu învățăturile dobândite. Mai mult, am discutat și despre 
potențialul lor în ceea ce privește piața muncii, despre problemele cu care 
se confruntă, probleme a căror rezolvare sunt sigur că o putem găsi 
împreună”, a menționat Harșovschi. 
 
El a felicitat organizatorii pentru acțiunile ce le întreprind prin Centrul 
de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava cu scopul de a ghida studenții în alegerile legate de 
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începutul carierei, dar și consilierului de carieră Marcela Hurjui pentru 
invitația de a fi alături de ei în acest demers. 
 
„Cu siguranță niciun drum nu este la fel, dar cu răbdare și perseverență 
putem realiza orice ne propunem!”, a concluzionat Lucian Harșovschi. 

N.B. Concursul 
Internațional 
Studențesc de 
Calculatoare „Hard 
& Soft” 

crainou.ro 
24.05.22 

- Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 23 
– 28 mai, Concursul Internațional Studențesc de Calculatoare „Hard & 
Soft, aflat la cea de-a XXVII-a ediție. 
Concursul se reia, după o pauză de 2 ani, în care desfășurarea acestuia 
nu a fost posibilă din cauza pandemiei. 
„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 a 5 zile, echipe formate din câte patru studenți vor încerca, 
iar unii vor și reuși, 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, ne-
au transmis organizatorii. 
Concursul 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. 
Concursul „Hard & Soft” a devenit o competiție internațională de 
prestigiu, ocupând un loc privilegiat în programele manifestărilor 
studențești europene. De-a lungul timpului, echipe din principalele 
centre universitare din România, alături de reprezentanți ai mai multor 
universități partenere din Europa, însumând peste 1.200 de studenți 
participanți, s-au confruntat la Suceava, căutând soluții la provocări 
tehnice spectaculoase. 
La ediția 2022 a concursului s-au înscris opt echipaje –șapte echipaje din 
țară (Cluj-Napoca – un echipaj, București, Timișoara și Suceava – câte 
două echipaje) și un echipaj din Chișinău, Republica Moldova. 
Juriul din acest an 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, 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 
universitatea suceveană și a învățământului ingineresc românesc, în 
general. „Sprijinul acestora va contribui la reușita acțiunilor propuse, 
frontul comun astfel creat aducând un beneficiu de imagine firmelor 
respective, facultății noastre și, nu în ultimul rând, comunității științifice 
sucevene” au mai transmis organizatorii. 
Prezentarea sistemelor realizate de echipele competitoare, ca răspuns la 
tema-proiect propusă de juriu, un adevărat spectacol al unor sisteme la 
cheie puse în funcțiune, va avea loc pe parcursul zilei de vineri, 27 mai 
a.c. 
Festivitatea de premiere se va desfășura vineri, 27 mai a.c., începând cu 
ora 16:00, în aula din corpul E. 

- Sportivi din 
Dumbrăveni pe 
primele locuri la 
Campionatul 
Național de Kyorugi 
organizat de 
Federația Română 
de Taekwondo WT 

newsbucovina.ro 
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- În perioada 13 – 15 mai 2022, Federația Română de Taekwondo WT a 
organizat în municipiul Iași „Campionatul Național de Kyorugi” (Proba 
olimpică) la categoriile Copii, Juniori mici și Cadeți (06-14 ani), dar și 
„Campionatul Național Universitar”. 
În componența lotului Asociației Brilliant Taekwondo Sporting Club s-
au aflat sportivii începători (Clasa B), iar de la secția de Taekwondo WT 
a Clubului Sportiv Botoșani s-au aflat sportivii avansați (Clasa A), cu toții 
de la grupele din județele Suceava (comuna Dumbrăveni) și Botoșani. 
(…) În paralel cu desfășurarea Campionatul Național pentru copii, 
juniori mici și Cadeți, Federația Română de Taekwondo WT a organizat 
Campionatul Național Universitar, municipiul Suceava a fost reprezentat 
la aceasta desfășurare de către sportiva Diana-Nicola MATEI,  studentă 
a Facultății de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității 
Ștefan cel Mare Suceava, ce a reușit să obțină medalia de argint. [...] 
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