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Actualitate 

 

Liderul ALDE Suceava, deputatul Alexandru 

Băișanu, propune construcția unui cămin 

studențesc cu circa 300 de locuri pentru 

Universitatea „Ștefan cel Mare”. Alexandru 

Băișanu a declarat în cadrul unei conferințe de 

presă că săptămâna aceasta a avut discuții la 

Compania Națională de Investiții cu privire la 

modul în care va fi implementat programul 

național de construcție la nivel național a 30 de 

cămine studențești, unul dintre acestea urmând să 

fie făcut în municipiul Suceava. 

 

„Avem garanții clare că unul dintre aceste cămine 

va fi construit în Suceava. Este o investiție absolut 

necesară, având în vedere că Universitatea <Ștefan 

cel Mare> Suceava are cea mai mare cerere pentru 

locuri de cazare. Din acest motiv viitorul cămin 

studențesc pentru universitatea suceveană ar trebui 

să fie unul foarte mare”, a explicat Alexandru 

Băișanu. El a arătat că în discuțiile pe care le-a 

avut la CNI a prezentat o variantă de proiect, 

arătând că viitorul cămin studențesc ar putea să fie 



construit pe trei module, cu circa 300 de camere. 

Băișanu a spus că noul cămin ar putea fi construit 

pe terenul pe care Universitatea Suceava îl are în 

proprietate în comuna Moara, o condiție necesară 

fiind asigurarea utilităților, respectiv rețele de apă, 

canalizare și gaze naturale. 
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Local  

 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

organizează luni, 27 martie, "Concert în 4", 

spectacol susținut de Ada Milea, Bobo Burlăcianu, 

Anca Hanu și Cristi Rigman. 

Evenimentul va avea loc în sala Cinema Modern 

din cadrul Centrului Cultural Bucovina (str. 

Dragoș Vodă 1), de la ora 19.00. 

Biletele pot fi achiziționate online pe www.ccs-

sv.ro/www.biletesuceava.rosau de la Observatorul 

Astronomic (luni - vineri, 10:00 - 12:00). Prețul 

unui bilet este de 30 de lei. Informații suplimentare 

la telefon 0752 092 606. 
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Agendă 

 

Nadir, artistul libanez care a ajuns celebru după 
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acasă... 

 

 

Pg.9 participarea la show-ul „X-Factor” de la Antena 1, 

va concerta la Suceava. Evenimentul va avea loc în 

Auditorium „Joseph Schmidt”, de la ora 19.00. 

Prețul unui bilet este de 30 de lei sau 15 lei pentru 

elevi și studenți. Evenimentul este organizat de 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. Biletele 

se pot achiziționa online, pe www.ccs-

sv.ro/www.biletesuceava.ro, sau de la 

Observatorul Astronomic, de luni până vineri, în 

intervalul orar 10:00-12:00. Informații 

suplimentare la 0752 092 606. 

Picnic francofon, săptămâna viitoare, la 

Universitatea Suceava 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV) se implică și în acest an în evenimentul 

propus de Institutul Francez, „Pique-nique 

poétique #Haikunoi”, ediția a III-a. Astfel, 

organizatorii îi invită pe francofonii și francofilii 

suceveni, pe toți pasionații de poezie (în principal 

studenți, dar și grupuri de elevi de la liceele din 

oraș, profesori de limbă franceză, angajați 

francofoni de la întreprinderile din județul Suceava 

etc.), să scrie un haiku în limba franceză, să-l 

posteze pe o rețea de socializare (Facebook, 

Twitter) folosind hashtagul #Haikunoi2017 și să-l 

prezinte celorlalți participanți în timpul picnicului 

care va avea loc luni, între orele 12:00 și 14:00, în 

http://www.ccs-sv.ro/
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fața corpului A al Universității. 
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Educație 

 

Evenimentul „Pique-nique poétique #Haikunoi” 

(ediția a III-a), care face parte din seria de 

manifestări organizate de Ambasada Franței și de 

operatorul său cultural, Institutul Francez din 

România, cu sprijinul Ministerului Educației 

Naționale, va avea loc și la Suceava. Picnicul 

Poetic Francofon va avea loc simultan în 

numeroase orașe și sate din România, atrăgând 

participanți de toate vârstele, cu ocupații dintre 

cele mai diverse. 

Datorită entuziasmului cadrelor didactice de la 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” se implică și în 

acest an în evenimentul propus de Institutul 

Francez, invitându-i pe francofonii si francofilii 

suceveni, pe toți pasionații de poezie (în principal 

studenți, dar și grupuri de elevi de la liceele din 

oraș, profesori de limbă franceză, angajați 

francofoni de la întreprinderile din județul Suceava 

etc.), să scrie un haiku în limba franceză, să-l 

posteze pe o rețea de socializare (Facebook, 

Twitter) folosind hashtag-ul #Haikunoi2017 și să-l 



prezinte celorlalți participanți în timpul picnicului 

convivial care va avea loc luni, 20 martie, între 

orele 12 și 14, în fața corpului A al Universității. 

(Dacă plouă, picnicul se va desfășura în holul 

corpului E). 
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