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Adolescenta Diana Dimitriu, în vârstă de 17 ani, elevă la 

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu" din municipiul 

Suceava, a expus vineri, 9 februarie, la Galeria de artă a 

Universtităţii „Ștefan cel Mare” Suceava, 23 de lucrări de 

grafică digitală în sistem dual-view, împărţite în două secţuni, 

reunite sub titlul „Poveşti de suflet”. La vernisajul expoziţiei 

au participat prieteni, colegi, profesori, familia, oameni care o 

apreciază şi care-i urmăresc evoluţia. Lucrările vor rămâne pe 

simeze până pe 28 februarie. 

Criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc, consilier la Direcţia 

Judeţeană pentru Cultură Suceava, şi-a exprimat bucuria că 

Diana Dimitriu a evoluat mai rapid decât se aştepta. „Ea vede 

acum lucrurile diferit şi înţelege mai profund lumea interioară, 

cât şi pe cea exterioară. Ea făureşte o artă mai diferită, cu care 

poate publicul sucevean amator de artă şi de bun gust nu prea 

este obişnuit”, a explicat Delia Ioana Leizeriuc. 

 La vernisaj, criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc a vorbit 

despre cele două secţiuni ale expoziţiei „Poveşti de suflet”. În 

prima secţiune, în opinia criticului de artă, Diana povesteşte 

despre persistenţa emoţiilor negative şi reprimate din viaţa 

noastră, emoţii care se cronicizează pe zi ce trece, sudând 

durerea în suflet. „În cea de-a doua secţiune, adolescenta 



prevesteşte existenţa şi conştientizarea emoţiilor pozitive şi 

descătuşarea de cele negative din prima parte atât de 

tenebroasă. Se simte pregnant necesitatea eliberării şi se 

petrece o luptă continuă către dobândirea acestei eliberări. Se 

caută noi resurse pentru acceptarea realităţii şi regăsirea unui 

echilibru interior prin despovărarea traumelor trecutului", a 

concluzionat Delia Leizeriuc. Cu toate că Diana Dimitriu 

studiază neîncetat diferite procedee, tehnici de lucru, totuşi 

rămâne fidelă stilului ei, realizând lucrări de artă în tehnica 

colajului digital în sistem dual-view cu ajutorul programului 

CS6. Aşa cum a observat şi criticul de artă, totul la Diana este 

învăluit într-o aură enigmatic-contemplativă, iar acest aspect 

dobândeşte alte valenţe odată cu lăsarea întunericului, deoarece 

tablourile Dianei Dimitriu sunt executate în tehnica ce permite 

vizualizarea lucrărilor atât pe timpul zilei, cât şi pe parcursul 

nopţii, până la opt ore. „Un aspect interesant de evidenţiat este 

faptul că în prezenţa luminii naturale sau a celei artificiale 

compoziţiile au un anume centru de interes şi transmit un 

anumit sentiment, un anumit mesaj, iar pe timpul nopţii centrul 

de interes cade în altă zonă a compoziţiei, transmiţând parcă o 

altă imagine încărcată cu un alt tip de emoţie”, a spus criticul 

de artă. Prin urmare, este de părere Delia Leizeriuc, expoziţia 

dovedeşte că artista Diana Dimitriu nu se mulţumeşte cu puţin, 

că tinde către culmi înalte, evoluează şi că preocupările ei au o 

„înrâurire pozitivă”, mai mult decât binevenită în sfera artei 

contemporane, şi toate acestea ni le împărtăşeşte cu entuziasm, 

profesionalism şi încredere. 

  

De când a descoperit creionul şi acuarelele, acestea au devenit 



prietenii Dianei Dimitriu de nedespărţit, „colorând şi creionând 

tot ce îi pica în cale, de la hârtie, lemn, sticlă, plastic până chiar 

însăşi mâna ei”, după cum îşi aminteşte mama Dianei, Mihaela 

Melinte. La Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” 

adolescenta participă cu drag la toate activităţile de creaţie şi 

desen. Este în anul I de studiu la Școala Populară de Artă „Ion 

Irimescu”. De la vârsta de 9 ani, Diana Dimitriu participă la 

cursurile de Artă Textilă şi Decorativă din cadrul Palatului 

Copiilor Suceava, sub îndrumarea profesoarei Cristina 

Hreamătă-Macoveiciuc - artist plastic, unde a câştigat 

numeroase premii la concursuri judeţene şi naţionale. 

Adolescenta a urmat un an şi cursul de desen şi pictură tot la 

Palatul Copiilor Suceava, deschizându-se spre grafică în creion 

şi cărbune. De la vârsta de 12 ani, şi-a îndreptat atenţia spre 

fotografie, descoperind uşor, uşor tehnica graficii digitale care 

devine pasiunea ei şi modul ei de a-şi exprima emoţiile şi 

temerile. Sub atenta coordonare a artistului plastic Sophia 

Cristina Lauric, doctor în arte vizuale, Diana a păşit prima dată 

în lumea artistică cu expoziţia de debut „Jurnal de Simţuri”, în 

martie 2015, unde a participat, alături de artistă, cu 20 de 

lucrări executate în tehnica grafică digitală în sistem dual-

view.  
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Aseară, în etapa a 18-a din Liga Națională de handbal, CSU 

Suceava a reușit să se impună pe terenul ultimei clasate, 

Politehnica Iași, cu scorul de 33 – 27. Așa cum se așteptau, 

sucevenii au avut o misiune destul de dificilă în fața unei 

echipe cu o bancă scurtă, ce a jucat fără presiunea rezultatului. 

Prima parte a fost echilibrată, nici una din echipe nereușind să 



 

 

 se desprindă la mai mult de două goluri, scor la pauză, 16 – 16. 

 La mijlocul reprizei a doua, Suceava s-a distanțat pentru prima 

dată la patru goluri, scor 24 – 21 și mai apoi 26 – 22. Gazdele 

au reușit să se apropie la un singur gol, dar ultimele 10 minute 

au aparținut Universității Suceava, care a marcat de șapte ori și 

a primit doar două goluri, timp în care a ratat și un 7 metri.    

„Așa cum ne așteptam și cum am zis și înaintea meciului, 

partida de la Iași a fost una dificilă, cu 50 de minute în care 

gazdele s-au ținut aproape. În ultimele zece minute, jucătorii 

noștri au înțeles că exista pericolul să pierdem meciul și au 

apăsat mai tare accelerația și au jucat așa cum trebuia s-o facă 

de la început, iar acest lucru s-a văzut pe tabelă”, a explicat 

antrenorul Adrian Chiruț. 

În meciul de la Iași, cel mai bun marcator al sucevenilor a fost 

Florin Ciubotariu, cu 9 reușite, urmat de Adi Târzioru și 

Bogdan Șoldănescu, cu câte 4 goluri, Dusan Sipka, Gabi 

Burlacu, Alin Petrea, Bogdan Baican, cu câte 3 goluri. Mihai 

Sandu a înscris două goluri, iar Sebastian Polocoșer și Gabriel 

Cotinghiu au avut câte un gol.  

 

Joi, de la ora 18.00, Universitatea va evolua din nou pe teren 

propriu, în compania celor de la Dinamo București. 
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Mihai Dimian:  „De fiecare dată când inspirăm avem câteva 

molecule din ultima suflare a lui Ștefan cel Mare” 

Rectorul interimar al Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava, 

Mihai Dimian, a subliniat faptul că pentru el Cetatea de Scaun 

are o însemnătate deosebită, dar şi că atunc i când cineva trage 



aer în piept, când se află în cetate, inspiră câteva „molecule din 

ultima suflare a lui Ștefan cel Mare”. „Dacă în America am 

simţit de multe ori ameţeli fizice, în zgârie nori, aici am simţit 

ameţelile metafizice. Și v-aş ruga să ne gândim împreună că de 

fiecare dată când inspirăm avem câteva molecule din ultima 

suflare a lui Ștefan cel Mare. Putem demonstra ştiinţific, dar 

nu acesta este motivul pentru care o spun, ci să simţim 

împreună solemnitatea acestui moment. Să simţim împreună 

responsabilitatea care stă pe umerii noştri pentru a preda într-

un fel gloria Sucevei de altădată”, a spus Mihai Dimian. 

El a declarat că Universitatea „Ștefan cel Mare” îşi propune ca 

alături de autorităţi şi Biserică să contribuie la reîntoarcerea 

gloriei de altădată a Sucevei. 

După deschiderea oficială a manifestărilor, cei prezenţi au 

participat, în capela Cetăţii de Scaun, la o slujba de pomenire 

oficiată de Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, ÎPS Pimen, 

alături de un sobor de preoţi.  

 

 

________ 

 

 

 

USV demarează un 

proiect pentru încurajarea 

antreprenoriatului, în 

valoare de aproape două 

milioane de euro 

 

 

 

 

www.monitorulsv.ro 

 

 

Ultima oră 

local 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) demarează un 

proiect de aproape două milioane de euro, pentru sprijinirea 

antreprenoriatului și îmbunătățirea competențelor 

antreprenoriale la nivel regional. 

Printre altele, prin intermediul acestuia, se urmărește finanțarea 

a 37 de planuri de afaceri cu circa 35.500 euro, organizarea de 

cursuri de antreprenoriat pentru 300 de persoane din Regiunea 

Nord-Est, programe personalizate de mentorat, etc. 

Potrivit reprezentanților instituției, „USV a semnat contractul 

de finanțare pentru proiectul «Start la antreprenoriat, creștem 



ocuparea în zona urbană. ANTUR», proiect ce se va derula pe 

o perioadă de 36 luni, în parteneriat cu firma Addvances 

Strategic Solutions SRL. Valoarea totală a contractului este de 

8.781.541,89 lei, din care 8.712.405,54 lei reprezintă finanțare 

nerambursabilă”. 

Manager de proiect este prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, 

prorector al USV, aceasta adăugând că „ANTUR” își propune 

încurajarea dezvoltării de noi afaceri și creșterea ocupării în 

Regiunea de Nord-Est. 

Proiectul va avea un impact pozitiv atât asupra mediului de 

afaceri din Regiunea de Nord-Est (înființarea a 37 de noi 

firme), cât și asupra balanței forței de muncă (creșterea 

ocupării cu cel puțin 74 de persoane), prin stimularea înființării 

de noi întreprinderi, inclusiv IMM-uri inovatoare, prin 

relevarea/ descoperirea inițiativei și dezvoltarea culturii 

antreprenoriale în rândul tinerilor și, nu în ultimul rând, prin 

creșterea competențelor antreprenoriale ca urmare a participării 

la cursurile de formare antreprenorială (300 de persoane). 

„Implementarea acestui proiect va conduce la următoarele 

rezultate: furnizarea programului de Competențe 

antreprenoriale pentru 300 de persoane din Regiunea Nord-Est; 

selectarea unui număr de 37 de planuri de afaceri realizate de 

cursanți; formarea abilităților necesare pentru managementul 

unei afaceri în cazul celor 37 de beneficiari prin derularea unui 

program de mentorat personalizat, în vederea înființării și 

funcționării a 37 de firme cu specific non-agricol în zonele 

urbane ale Regiunii de Nord-Est; finanțarea celor 37 de planuri 

de afaceri selectate cu granturi maxime de 165.000 lei/plan de 

afacere (cca 35.500 euro)”, au menționat responsabilii de 

proiect. Pentru înscrierea în acest proiect, cei interesați se pot 

adresa la adresa de e-mail a proiectului: antur@usm.ro 

mailto:antur@usm.ro
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Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” prof.univ. dr. 

Mihai Dimian a apreciat, sâmbătă, la deschiderea 

manifestărilor de marcare a 630 de ani de atestare documentară 

a Sucevei că pe umerii tuturor stă responsabilitatea pentru a 

reda Sucevei gloria de altă dată. 

„V-aș ruga să ne gândim împreună că de fiecare dată când 

inspirăm avem câteva molecule din ultima suflare a lui Ștefan 

cel Mare. Putem demonstra științific, dar nu acesta este 

motivul pentru care vă spun ci să simțim împreună 

solemnitatea acestui moment, să simțim împreună 

responsabilitatea care stă pe umerii noștri pentru a reda, într-un 

fel, gloria Sucevei de altă dată”, a spus Dimian. 

„A fost Școala Domnească, a continuat Academia Domnească 

sub Mitropolia Moldovei care și după mutarea capitalei la Iași 

a deținut o autoritate pentru aproape 100 de ani, mutându-se și 

ea ulterior la Iași”, a spus prorectorul USV. 

El le-a transmis celor prezenți să se gândească  de ce Suceava a 

pierdut aceste lucruri și dacă a fost bine și a apreciat că poate 

că, privind în trecut se va vedea pentru ce trebuie luptat în 

prezent și cum să  fie pregătit viitorul. 



„Universitatea Ștefan cel Mare își propune ca, alături de 

oficialitățile prezente, alături de Biserică, să contribuie la 

dezvoltarea acestei zone și la reîntoarcerea gloriei de altă 

dată”, a conchis Mihai Dimian. 
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Un discurs interesant cu trimitere la gloria de altădată a 

Sucevei a susținut prorectorul USV, Mihai Dimian. El a spus 

că, deși științific se poate demonstra că toți cei prezenți, atunci 

când inspiră, au câteva molecule din ultima răsuflare a lui 

Stefan cel Mare, este mai important „să simțim împreună 

solemnitatea acestui moment, să simțim împreună 

responsabilitatea care stă pe umerii noștri pentru a reda, într-un 

fel, gloria Sucevei de altădată”. Mihai Dimian a precizat că la 



Suceava a fost Scoala Domnească, a continuat Academia 

Domnească sub Mitropolia Moldovei, care și după mutarea 

capitalei la Iași a deținut o autoritate pentru aproape 100 de 

ani, mutându-se și ea ulterior la Iași. El le-a transmis celor 

prezenți să se gândească  de ce Suceava a pierdut aceste lucruri 

și dacă a fost bine și a apreciat că poate că, privind în trecut, se 

va vedea pentru ce trebuie luptat în prezent și cum să  fie 

pregătit viitorul. «Universitatea „Stefan cel Mare” își propune 

ca, alături de oficialitățile prezente, alături de Biserică, să 

contribuie la dezvoltarea acestei zone și la întoarcerea gloriei 

de altădată», a subliniat Mihai Dimian. 

 

 

________ 

 

 

 

 

USV a semnat contractul 

de finanțare pentru 

proiectul „Start la 

antreprenoriat, creștem 

ocuparea în zona urbană. 

ANTUR” 

 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

 

Social 

 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a semnat 

contractul de finanțare pentru proiectul „Start la antreprenoriat, 

creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR”, proiect ce se va 

derula pe o perioadă de 36 luni, în parteneriat cu firma 

Addvances Strategic Solutions SRL. Valoarea totală a 

contractului este de 8.781.541,89 lei, din care 8.712.405,54 lei 

reprezintă finanțare nerambursabilă. 

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea 

antreprenoriatului și îmbunătățirea competențelor 

antreprenoriale la nivel regional, ca factor pentru încurajarea 

dezvoltării de noi afaceri și creșterea ocupării în Regiunea de 

Nord-Est. 

Proiectul va avea un impact pozitiv atât asupra mediului de 

afaceri din Regiunea de Nord-Est (înființarea a 37 de noi 

firme), cât și asupra balanței forței de muncă (creșterea 

ocupării cu cel puțin 74 de persoane), prin stimularea înființării 



de noi întreprinderi, inclusiv IMM-uri inovatoare, prin 

relevarea/descoperirea inițiativei și dezvoltarea culturii 

antreprenoriale în rândul tinerilor și, nu in ultimul rând, prin 

creșterea competențelor antreprenoriale ca urmare a participării 

la cursurile de formare antreprenorială (300 de persoane). 

 Implementarea acestui proiect va conduce la următoarele 

rezultate: 

Furnizarea programului de Competențe antreprenoriale pentru 

300 de persoane din Regiunea Nord-Est; 

Selectarea unui număr de 37 de planuri de afaceri realizate de 

cursanți; 

Formarea abilităților necesare pentru managementul unei 

afaceri în cazul celor 37 de beneficiari prin derularea unui 

program de mentorat personalizat, în vederea înființării și 

funcționării a 37 de firme cu specific non-agricol în zonele 

urbane ale Regiunii de Nord-Est; 

Finanțarea celor 37 de planuri de afaceri selectate cu granturi 

maxime de 165.000 lei/plan de afacere (cca 35.500 euro). 

Pentru înscrierea în acest proiect, se poate folosi adresa de e-

mail a proiectului: antur@usm.ro 
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