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Cenaclul Zidul de Hârtie și autoarea Simona Nastac organizează 

sâmbătă, 25 noiembrie a.c., la ora 17:00, în sala Planetariu a 

Observatorului Astronomic din municipiul Suceava, lansarea 

cărții „Culoarea deprimantă a mierii”.  

Volumul (publicat de editura Tracus Arte, București), care a 

câștigat premiul „Regele dimineții” în cadrul concursului de 

debut în poezie „Alexandru Mușina” 2017, va fi prezentat de 

scriitorul Florin Dan Prodan.  

Născută în Suceava (1970), Simona Nastac este curator și critic 

de artă la Londra. Așa cum remarcă Adina Dinițoiu, „Simona 

Nastac scrie o poezie aflată, în mod discret, între notația personal-

cotidiană și notația abstract-teoretică; poemele ei se asumă, 

cel  mai adesea, ca poeme ale subiectivității (feminine), la 

persoana I, dar păstrează, de cele mai multe ori, și o anumită 

distanță (auto)ironică, așa încât vocea poetică se expune doar pe 

jumătate și uzează adesea de ironie”. 
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În etapa cu numărul 12 din Liga Națională de handbal, echipa de 

handbal masculin a Universității Suceava a pierdut la patru goluri, 

în deplasarea de la Dunărea Călărași, scor 33 – 29. Începutul de 



 

 

meci a fost unul echilibrat, dar ratările sucevenilor s-au văzut pe 

tabelă și gazdele s-au dus la trei și mai apoi la patru goluri, 

Olexandr Starchenko marcând 5 goluri din cele 8 ale gazdelor la 

scorul de 8 – 4. Până la pauză, sucevenii au forțat și s-au apropiat 

de mai multe ori la un gol, dar n-au reușit să egaleze. Înainte de 

pauză, gazdele au marcat de trei ori la rând și conduceau după 30 

de minute de joc cu 19 – 15. În partea a doua, universitarii au 

alergat după egalare, dar gazdele, cu o bancă mult mai solidă și 

experimentată, au reușit să-și păstreze un avantaj care să le 

permită victoria pe final de meci. 

„Echipa noastră a luptat și s-a apropiat de mai multe ori la un gol 

de adversari, dar din păcate am greșit și am ratat în momente 

decisive și aici s-a făcut diferența, portarul lor a avut o zi foarte 

bună, plus că au avut o bancă mult mai lungă față de noi, iar 

oricine intra era la fel ca titularul din teren. Chiar dacă am pierdut 

aici, noi trebuie să ne concentrăm mult mai mult pentru un meci 

decisiv, săptămâna viitoare, pe teren propriu, cu HC Vaslui ”, a 

declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruț.    

În meciul cu Dunărea Călărași, pentru Universitatea Suceava, 

Florin Ciubotariu a reușit 7 goluri, Bogdan Baican (6), Adrian 

Târzioru (5), Dusan Sipka (3), Gabriel Burlacu (2), Andrei Olariu 

(2), iar Ioan Tcaciuc, Alin Petrea, Cătălin Costea și Mihai Sandu, 

câte un gol fiecare.  

În etapa viitoare, ultima din turul Ligii Naționale de Handbal, 

Universitatea Suceava va avea un meci mult mai important pe 

teren propriu, în compania celor de la HC Vaslui, echipă pe care 

are mari șanse s-o întâlnească în play-out, unde se va da lupta 

pentru menținerea în primul eșalon. 
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Universitarul sucevean Ovidiu Ghiuță, doctor în Științele 

gestiunii al Universității din Rouen și colaborator al Organizației 

Internaționale a Francofoniei, a fost coordonator al comitetului de 

selecție pentru „Prix jeune entrepreneur(e) francophone 2017”. 

Potrivit unui comunicat de presă al Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava, în perioada 16 septembrie – 30 octombrie, 

conf.univ.dr.ec. Ovidiu-Aurel Ghiuță a fost coordonator al 

Comitetului de selecție pentru „Prix jeune entrepreneur(e) 

francophone 2017” (Premiul pentru tânărul/a 

antreprenor/antereprenoare francofon/ă 2017). 

Astfel, în perioada 24 – 27 octombrie, Ovidiu-Aurel Ghiuță s-a 

aflat la sediul Organizației Internaționale a Francofoniei, din 

Paris, unde a participat la reuniunea juriului de concurs pentru 

desemnarea câștigătorilor. 

„Premiile, organizate pe două secțiuni, femei și bărbați, vor fi 

acordate la Paris, pe 25 noiembrie, la Conferința Ministerială a 

Francofoniei. Pe lângă valoarea de capital de imagine pentru 

fiecare câștigător, marele premiu constă și în suma de 10.000 de 

euro, valabil pentru fiecare secțiune”, a arătat sursa citată. 

Prima ediție a concursului  „Prix jeune entrepreneur(e) 

francophone 2017” (Premiul pentru tânărul/a 

antreprenor/antereprenoare francofon/ă 2017) este organizată de 

Organizația Internațională a Francofoniei, în parteneriat cu 

Guvernul din Nouveau Brunswick și cu participarea Ernst & 



Young. 

„Consider că această primă ediție Tânărul antreprenor francofon a 

fost un real succes și sunt onorat de faptul că Organizația 

Internațională a Francofoniei m-a invitat pentru a coordona 

Comitetul de selecție. Succesul este marcat atât prin numărul de 

candidaturi, cât și prin calitatea candidaților. Au fost evaluate 

peste 100 de candidaturi ale tinerilor din țări membre ale 

Organizației Internaționale a Francofoniei. Din comitetului de 

selecție au făcut parte experți din Canada, Franța și Camerun. A 

fost o muncă importantă, deoarece am creat scale de evaluare 

precise pentru a putea diferenția candidaturile tinerilor 

antreprenori care au obținut rezultate remarcabile. De asemenea, 

am folosit metode prin care am încercat să eliminăm diferențele 

dintre economiile diferitelor țări. În evaluare, pe lângă indicatori 

economici, am luat în considerare viziunea antreprenorului, 

stretegia de gestiune aplicată, inovația, contribuțiile la economia 

verde și responsabilitatea socială”, a precizat Ovidiu Ghiuță, 

doctor în Științele gestiunii al Universității din Rouen și 

colaborator al Organizației Internaționale a Francofoniei. 
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În perioada 24-25 noiembrie, Facultatea de Inginerie Alimentară 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

organizează cea de-a VII-a ediție a conferinței internaționale 

„Biotehnologii. Prezent și perspective”. 

Conform USV, la conferință va participa un număr important de 

profesori, cercetători și doctoranzi din România, Republica 



Moldova, Ucraina, Polonia și Ungaria. Aceștia vor prezenta 60 de 

lucrări științifice din următoarele domenii: Ingineria produselor 

alimentare, Biotehnologii alimentare, Științe inginerești aplicate 

și Calitatea și siguranța produselor alimentare. 

 

 

_______ 

 

 

 

 

 

Conferința internațională 

„Biotehnologii. Prezent și 

perspective” la USV  

 

 

www.svnews.ro 

 

 

Educație 

 

IDEM 

 

 

________ 

 

 

 

Cercetători din România, 

Republica Moldova, 

Ucraina, Polonia și 

Ungaria participă, la USV, 

la Conferința 

„Biotechnologies – present 

and perspective” 

 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

Social 

Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 24 – 25 

noiembrie 2017, cea de-a VII-a ediție a Conferinței Internaționale 

„Biotechnologies – present and perspective”. 

Potrivit reprezentanților USV, conferința se va bucura de 

participarea unui număr important de profesori, cercetători și 

doctoranzi din România, Republica Moldova, Ucraina, Polonia și 

Ungaria. 

„Aceștia vor prezenta 60 de lucrări științifice din următoarele 

domenii: Ingineria produselor alimentare, Biotehnologii 

alimentare, Științe inginerești aplicate și Calitatea și siguranța 

produselor alimentare”, a arătat sursa citată. 

Deschiderea oficială a Conferinței Internaționale 

„Biotechnologies – present and perspective” va avea loc vineri, 

24 noiembrie a.c., începând cu ora 10.00, în aula din corpul E. 
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