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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu „Trăiește, învață și 
dă mai departe”, 
tema întâlnirii la 
Biblioteca 
Universității de Ziua 
Națională a Lecturii 
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- Ziua Națională a Lecturii va fi sărbătorită de către colectivul Bibliotecii 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, sub coordonarea 
directorului bibliotecii, prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, printr-o 
acțiune de împărtășire a bucuriei lecturii cu invitații evenimentului. 
„Trăiește, învață și dă mai departe” va fi tema întâlnirii ce va avea loc în 
Sala de lectură a Bibliotecii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din 
Suceava, miercuri, 15 februarie, începând cu ora 13:00,întâlnire care va 
promova lectura între pasiune, (re)creație și cercetare. Desfășurat în 
format hibrid, la eveniment sunt așteptați actori, bibliotecari, profesori, 
studenți, elevi și iubitori de lectură. 
Biblioteca Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava, al cărei 
bibliotecar responsabil este Lăcrimioara Andrei, va prezenta unele 
proiecte educaționale care privesc promovarea lecturii, cum ar fi: Jurnal 
de cititor, Cu lectura în ghiozdan, Pledoarie pentru lectură și expoziția de 
carte. Expoziția de carte care va avea loc este realizată de elevii claselor 
II-VI,  iar la finalul manifestării va avea loc o <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. 
Alături de reprezentanți ai Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava și ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava, la 
eveniment vor fi prezenți reprezentanți ai Alianței Franceze din Suceava, 
ai Asociației Bibliotecarilor din România, Filiala Suceava, elevi ai 
Colegiului Național „Ștefan cel Mare”, elevi ai Colegiului „Petru Rareș”, 
elevi ai Școlilor Gimnaziale Nr. 3 și 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 
și alții. 
Studenții vor evidenția mesajul poetului național Mihai Eminescu 
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„Citește! Citind mereu, creierul tău va deveni un 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. 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. 
În același timp Biblioteca USV va găzdui o expoziție de  noutăți editoriale 
beletristice în Sala de Lectură din corpul E, la parter, organizată de 
bibliotecarele Despina Rotaru, Stela Purici, Adriana Gherasim și Anca 
Burțilă. 

- Compania italiană 
Elital Space and 
Defense a deschis o 
filială la Suceava și 
se va ocupa cu 
proiectarea în 
domeniul ingineriei 
aerospațiale 
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- Societatea industrială italiană Elital Space and Defense împreună cu 
Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică - FIMAR şi 
cu Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor - FIESC, 
din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava - USV, au găzduit în 
data de 15 decembrie 2022, ora 10, la USV, Corp B, Sala de consiliu 
FIMAR, o prezentare în cadrul parteneriatului lucrativ existent. La 
eveniment au fost prezentate studenților şi cadrelor didactice ofertele de 
angajare/intership, precum și perspectiva materializată a unei colaborări 
cu cercetătorii din universitate, în domeniul ingineriei aerospațiale. 
Iată că la 15 februarie 2023, la două luni de la întâlnirea precedentă, 
evenimentul și-a atins scopul. Societatea industrială Elital Space and 
Defence, a revenit pe teritoriul Sucevei cu o nouă societate/filială 
deschisă, care își are sediul în centrul comercial Orizont din Burdujeni și 
unde își vor desfășura activitatea de proiectare în domeniul ingineriei 
aerospațiale studenții şi absolvenții Universității „Stefan cel Mare” din 
Suceava.  
De asemenea, reprezentanții societății industriale italiene, director 
general Guido ARISTA și responsabil în domeniul de proiectare și 
producție, Gianni PANDOLFI, prezenți la întâlnire, precum și gazdele 
universităţii sucevene și-au exprimat deosebitul interes pentru 
demararea unor proiecte conturate de parteneriat cu universitatea, 
reprezentată la întâlnire de prof.dr. ing. Radu-Dumitru PENTIUC, 
directorul Departamentului Electrotehnică de la Facultatea de Inginerie 
Electrică și Știința Calculatoarelor - FIESC, prof.dr. ing. Ilie MUSCĂ, 
decanul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică - 
FIMAR, conf.dr. ing. Traian SEVERIN prodecan FIMAR.  [...] 

 


