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Oana Nuțu Ziua Națională a 
Lecturii, marcată de 
Biblioteca USV, 
alături de elevi și 
profesori din școlile 
sucevene 
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- Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, sub coordonarea 
directorului prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu, organizează o serie de 
activități cu și pentru elevi și studenți pentru a marc Ziua Națională a 
Lecturii. 
Lectura între pasiune, (re)creație și cercetare sau „Trăiește, învață și dă 
mai departe” este tema întâlnirii ce va avea loc în Sala de lectură a 
Bibliotecii Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava, miercuri, 15 
februarie, începând cu ora 13:00, în format hibrid. La manifestare vor 
participa actori, bibliotecari, profesori, studenți, elevi și iubitori de 
lectură. 
Biblioteca Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava (responsabil: 
bibliotecar Lăcrimioara Andrei) va prezenta proiectele educaționale ce 
privesc promovarea lecturii – Jurnal de cititor, Cu lectura în ghiozdan, 
Pledoarie pentru lectură și expoziția de carte. 
Expoziția de carte este realizată de elevii claselor II -VI,  iar la finalul 
manifestării va avea loc „Pledoarie pentru lectură”, sub îngrijirea 
profesoarelor Gabriela Cazac, Cezara Iacob, Florentina Trifan, Maria 
Căruntu, Camelia Lorenți, Oana Streja, Rahila Cușnir, Maria Rotariu, 
împreună cu elevii Alexandru Nistor, Maia Anton, Delia Stanciuc, 
Ciprian-Ștefan Ieremciuc, Magda Oanea, Alexandra Bălan, George 
Sandu, Alexandra Nistor, Eduard Zacșevschi, Eduard Tudor, Serena 
Iațcu, Alexandra Țabrea, Florin-Cosmin Mihalea, Iustina-Eugenia 
Barbir. 
La activitatea organizată de Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii sunt implicați și Alianța 
Franceză din Suceava, Asociația Bibliotecarilor din România, filiala 
Suceava, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, elevi ai Colegiului 
Național „Ștefan cel Mare”, Colegiului „Petru Rareș”, elevi ai Școlii 
Gimnaziale Nr. 3 și ai Școlii Gimnaziale Poieni-Udești, studenți ai 
asociațiilor studențești ASUS, FIRESC, GIRB, Erasmus Students 
Network, OSCER, ASCOR: Ion Jucan, Larisa Amariei, Vladislav Ciupac, 
Denisia Aferăriței, Amalia Aferăriței, Mirela Antonovici, Georgeta Elena 
Popescu Mironiuc ș.a. Studenții vor evidenția mesajul poetului național 
Mihai Eminescu „Citește! Citind mereu, creierul tău va deveni un 
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laborator de idei și imagini, din care vei întocmi înțelesul și filozofia 
vieții”, pe baza căruia vor pleda pentru importanța lecturii, a Bibliotecii 
în dezvoltarea abilităților (dialog cu bibliotecarele Ramona Țabrea, 
Daniela Prigoreanu, Cristina  Șutac și Iuliana Adriana Iriciuc). 
Biblioteca USV va găzdui o expoziție de noutăți editoriale beletristice, în 
Sala de lectură din corpul E, parter, organizată de bibliotecarele Despina 
Rotaru, Stela Purici, Adriana Gherasim și Anca Burțilă. 
Invitatul special al Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
va fi  Marius Rusu, actor la Teatrul Pentru Copii si Tineret „Vasilache” 
din Botoșani, prezentând lectura ca spectacol-piesă de teatru.  

- Firma italiană Elital 
Space and Defense 
deschide la Suceava 
un centru de 
proiectare în 
domeniul ingineriei 
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 Firma italiană Elital Space and Defense deschide, miercuri, la Suceava 
un centru de proiectare în domeniul ingineriei aerospațiale. 
Sediul firmei va fi în cartierul Burdujeni, în complexul Orizont, potrivit 
unui comunicat de presă. 
De remarcat este că responsabil în domeniul de proiectare și producție al 
firmei italiene, Gianni Pandolfi, este soțul Alinei Violeta Goreac, care, 
după 20 de ani petrecuți în Italia a redevenit de un an învățătoare la 
Școala Gimnaziala Mitocu Dragomirnei. 
Alina Violeta Goreac spune în comunicat că s-a întors în satul natal cu 
dorința fierbinte de a ajuta copiii din Mitocu Dragomirnei și tinerii din 
Suceava cu competențele și dragostea sa față de locurile natale, dar și cu 
experiența și profesionalismul soțului ei italian Gianni Pandolfi, 
specialist în proiectare și producție în domeniul aerospațial. 
Firma italiană împreună cu Facultatea de Inginerie Mecanică, 
Autovehicule și Robotică – FIMAR și cu Facultatea de Inginerie Electrică 
și Știința Calculatoarelor – FIESC, din cadrul Universității “Ștefan cel 
Mare” Suceava – USV,  au găzduit în  data de 15 decembrie 2022 o 
prezentare în cadrul parteneriatului lucrativ existent. 
 La eveniment au fost prezentate studenților și cadrelor didactice ofertele 
de angajare/intership, precum și perspectiva materializată a unei 
colaborări cu cercetătorii din universitate, în domeniul ingineriei 
aerospațiale. 
La două luni de la această întâlnire evenimentul și-a atins scopul, iar 
firma Elital Space and Defence, a revenit pe teritoriul Sucevei și deschide 
de miercuri o filială cu sediul în centrul comercial Orizont din Burdujeni 
și unde își vor desfășura activitatea de proiectare în domeniul ingineriei 
aerospațiale studenții și absolvenții Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. 
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unice în Europa, 
începând cu anul 
academic 2023-
2024, la USV 

13.02.23 Mare” din Suceava propune o nouă oportunitate de formare a tinerilor, 
printr-un nou program de masterat adresat candidaților din întreaga 
lume. Începând din această vară, pentru viitorul an academic 2023-
2024, în cadrul programului Erasmus Mundus candidații se pot înscrie 
la concursul de admitere pentru programul de studii de masterat 
Erasmus Mundus Joint Master in Resilience in Educational Contexts - 
EMJM FLOURISH, un program unic, dezvoltat în cadrul unui consorțiu 
universitar european cu adresabilitate la nivel global. 
Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) reprezintă programe de studii 
de nivel avansat, integrat, oferite de către un parteneriat internațional 
format din instituții de învățământ superior. Unul dintre aceste 
programe este reprezentat de FLOURISH, care propune o abordare 
inovativă, cu scopul de a oferi posibilitatea absolvenților din domeniile 
educației, psihologiei, științelor sociale, educatorilor și practicienilor de 
a dezvolta contexte care să promoveze reziliența. Scopul unui asemenea 
program de studii vizează abilitarea tinerilor cu resursele și competențele 
necesare de a face față în mod eficient provocărilor din propriul traseu 
educațional și de dezvoltare.  
Programul este oferit de un consorțiu coordonat de Universitatea din 
Malta, alături de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Universitatea Lisabona din Portugalia și Universitatea Creta din Grecia. 
La acest parteneriat se adaugă participarea altor cinci universități: 
Dalhousie University, Canada, Universitatea Pretoria din Africa de Sud, 
Universitatea Orebro din Suedia, Universitatea Sao Paolo din Brazilia și 
European School Psychology Training Centre din Germania. Studenții 
vor avea ocazia să studieze într-un mediu internațional, câte un 
semestru la fiecare din cele patru universități, de a întâlni specialiști în 
domeniu din întreaga lume, iar în perioada verii vor putea participa la 
cursurile școlii de vară organizate în Africa de Sud. [...] 

- Peste 7.000 de 
preșcolari, școlari 
sau studenți au 
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- Sponsorizările din anul 2022 au vizat peste 7.000 de copii și adolescenți 
din grădinițele, școlile, liceele și Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava și sunt bazate pe nevoi reale. Este vorba despre săli de clasă 
atrăgătoare cu mobilier nou și pardoseală sigură, laptopuri și 
videoproiectoare care să înlesnească actul didactic, săli de sport și spații 
care să încurajeze elevii să desfășoare activități sportive, premii pentru 
cei care performează. 
Peste 1.200 de elevi incluși în programul „EGGER adoptă o școală” 
Pentru cei 570 de elevi ai Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” anul 2022 a 
fost unul al modernizării întregii școli. Mobilierul școlar a fost înnoit 
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integral, parchetul din 12 clase a fost înlocuit. Au fost montate table 
magnetice în 19 clase, au fost renovate holurile și casa scărilor, dar și 
intrarea principală. Lucrările vor continua în 2023 cu renovarea 
terenului de baschet și amenajarea unui spațiu verde pentru 
desfășurarea orelor în aer liber. Valoarea sponsorizării EGGER se ridică 
la 225.000 Euro. [...] 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava rămâne un partener constant în 
proiectele pentru educație pe care le sponsorizăm. Din toamna anului 
2022 studenții de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor învață utilizând echipamente în care pot dezvolta 
aplicații software pentru procese de automatizare discrete și continue în 
diverse domenii ale industriei. 
Primii studenții de la Facultatea de Medicină și Științe biologice, nou 
înființată, se pregătesc pentru a deveni specialiști în domeniul Asistenței 
medicale generale prin simulări medicale pe echipamente achiziționate 
cu sprijinul EGGER (simulatorul de naștere de tip pelvis și manechinul 
didactic pentru efectuarea injecției intravenoase). 
Tot în 2022 companie EGGER a semnat participarea la Consorțiul DUAL 
USV, un proiect destinat înființării unui campus integrat pentru 
învățământ dual. Campusul va include laboratoare și ateliere pentru 
formarea profesională a elevilor și studenților înscriși în învățământul 
dual în licee din județele Suceava, Botoșani și Neamț, în domeniile 
mecanic, electric, electronică și automatizări, electromecanică. 

 


