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Elevii și studenții 

vor beneficia de 

transport gratuit în 

România pentru 

alegerile din 

Republica Moldova 

Monitorul de 

Suceava 
P. 2 Elevii şi studenţii moldoveni în România cu vârsta de peste 

18 ani, care îşi vor exercita dreptul de vot la alegerile din 

Republica Moldova în secţii electorale deschise în România, 

beneficiază de bilet de tren dus-întors gratuit, potrivit unei 

Ordonanţe de Urgenţă adoptată de Guvern în şedinţa de 

miercuri, 2 noiembrie. 

Potrivit documentului, măsura are scopul de a asigura 

posibilitatea cât mai multor tineri din Republica Moldova, 

aflaţi la studii în România, să-şi exercite dreptul de vot. 

„Este vorba despre o călătorie gratuită dus-întors, cu tren 

regio şi interregio, clasa a II-a, în perioada 12-13 noiembrie 

2016, către şi dinspre localităţile cu secţii de votare de pe 

teritoriul României, respectiv: Bucureşti, Iaşi, Galaţi, 

Timişoara, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Bacău, Suceava, 

Craiova”. 

Duminică, 13 noiembrie, la Universitatea "Ştefan cel Mare" 

Suceava (USV) va fi amenajată o secţie de votare pentru 

cetăţenii moldoveni, cu ocazia alegerilor prezindenţiale din 

Republica Moldova. 

Aceasta este situată în holul principal de la parter al corpului 

A, de pe strada Universităţii, intervalul orar când se va putea 

vota fiind 7,00-21,00. La urne sunt aşteptate circa 600 de 

persoane. 
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P. 10 În fiecare toamnă, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

(USV) este gazda studenţilor străini care au optat în cadrul 

programului Erasmus+ pentru mobilităţi de studiu. Dornici de 

noi experienţe şi de noi perspective în viaţa lor academică, 

studenţii sosesc în fiecare toamnă la cele zece facultăţi ale 

universităţii, pregătindu-se să descopere noiexperienţe şi să 

îşi facă noi prieteni pe durata stagiului de un semestru sau de 

două. 

Pentru a-i introduce în spaţiul universitar sucevean şi pentru a 

le face acomodarea mai facilă, Serviciul de Relaţii 

Internaţionale şi Afaceri Europene organizează la începutul 

fiecărui an „Erasmus Welcome Day”, eveniment la care 

participă studenţii străini şi studenţi români Erasmus Buddy. 

În acest an, la evenimentul organizat la finele lunii octombrie 

au participat 26 de studenţi din Portugalia, Italia, 

Spania,Turcia, Kazakhstan, Kârgâzstan, Polonia, China şi 

Siria. 
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România, filiala Iaşi 

 

Monitorul de 

Suceava 
P. 10 Uniunea Scriitorilor din România (USR), filiala Iaşi, a 

acordat, la finele săptămânii trecute, premiile pentru diferite 

categorii de apariţii editoriale din cursul anului 2015. 

Două dintre aceste premii au revenit unor cadre didactice de 

la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare" din Suceava (USV), Elena 

Brânduşa Steiciuc şi Sabina Fînaru. 

Premiul Filialei Iaşi a USR pentru carte de traducere i-a 

revenit Elenei Brânduşa Steiciuc pentru traducerea Patrick 

Modiano, ”Iarba nopţilor”, Editura Polirom. 
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gazdă pentru 26 de 
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Obiectiv de 

Suceava 

Local În fiecare toamnă, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

(USV) este gazda studenţilor străini care au optat în cadrul 

programului Erasmus+ pentru mobilităţi de studiu. Dornici de 

noi experienţe şi de noi perspective în viaţa lor academică, 

studenţii sosesc în fiecare toamnă la cele zece facultăţi ale 

universităţii, pregătindu-se să descopere noiexperienţe şi să 

îşi facă noi prieteni pe durata stagiului de un semestru sau de 

două. 

 

A.I. Spectacolul de teatru 

”Oscar și Tanti Roz” 

va sosi la Suceava pe 

17 noiembrie 

Obiectiv de 

Suceava 

Local Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universităţii "Ștefan 

cel Mare" Suceava (USV) organizează un spectacol de teatru 

deosebit - „Oscar şi Tanti Roz" - pus în scenă de actorii 

Teatrului „Jean Bart" Tulcea. Evenimentul va avea loc joi, 17 

noiembrie, în Auditorium "Joseph Schmidt" al USV. Preţul 

unui bilet este de 20 de lei sau 10 lei pentru elevi şi studenţi. 
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Două cadre didactice universitare sucevene de la Facultatea 

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării au obţinut premiul pentru 

carte de traducere, respectiv premiul pentru monografii, 

acordate de filiala ieşeană a Uniunii Scriitorilor din România. 

Potrivit unui comunicat de presă al Universităţii “Ştefan cel 

Mare” Suceava, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala 

Iaşi, a acordat în data de 4 noiembrie 2016 premiile pentru 

diferite categorii de apariţii editoriale din cursul anului 2015. 
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Știri județene În fiecare toamnă, USV este gazda studenților străini care au 

optat în cadrul programului Erasmus+ pentru mobilități de 

studiu.  

Dornici de noi experiențe interculturale și de noi perspective 

în viața lor academică, studenții sosesc în fiecare toamnă la 

cele 10 facultăți ale universității, pregătindu-se să descopere 

 



noi dimensiuni educaționale și să își facă noi prieteni pe 

durata stagiului de un semestru sau de două.  

Pentru a-i introduce în spațiul universitar sucevean și pentru a 

le face acomodarea mai facilă, Serviciul de Relații 

Internaționale și Afaceri Europene organizează la începutul 

fiecărui an Erasmus Welcome Day, eveniment la care 

participă studenții străini și studenți români Erasmus Buddy. 

 


