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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat, luni, 

că împlinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu 

România este marcată de instituția academică suceveană 

prin mai multe manifestări. 

Astfel, potrivit unui comunicat al USV, în şedinţa din data 

de 22 martie 2018, Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare“ 

din Suceava a hotărât conferirea titlului onorofic de Doctor 

Honoris Causa domnului prof.univ.dr.habil. academician 

Grigore BELOSTECINIC, rector al Academiei de Studii 

Economice din Republica Moldova, pentru contribuţiile 

excepţionale aduse în domeniul Economiei, pentru merite 

deosebite în cercetare şi în activitatea didactică şi pentru 

amplificarea colaborărilor între cele două instituţii. 

„Comunitatea academică suceveană îşi exprimă bucuria că 

această decizie a Senatului a fost luată în contextul 

aniversării Unirii Basarabiei cu România, pe care o vom 

celebra mâine, 27 martie”, se arată în comunicat. 

Totodată, cu acelaşi prilej, USV propune mai multe acţiuni 

cum ar fi în 26 martie o dezbatere organizată de Asociaţia 

„Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia“ (GIRB) și 

participare în cadrul unei emisiuni cu tema Unirea 

Basarabiei, iar în 27 martie, de la ora 19:00: Concert al 



Ansamblului „Arcanul“ USV, pe scena Teatrului Municipal 

„Matei Vişniec“. 

 „De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că studenţi ai USV 

au participat la mitingul dedicat Unirii Basarabiei cu 

România, care s-a desfăşurat la Chişinău în ziua de 

duminică, 25 martie. Pe parcursul întregului an 2018, USV 

va organiza manifestări ştiinţifice şi culturale dedicate 

Centenarului, pe care le vom anunţa în preajma 

desfăşurării”, se mai precizează în comunicat. 
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La sala Cinema Modern din Suceava va avea loc marți, 27 

martie a.c., de la ora 19.00, spectacolul „Unire-n cuget și-n 

simțiri”, dedicat Unirii Basarabiei cu România. 

Vor urca pe scenă Ansamblul Studenţesc „Arcanul USV”, 

Grupul Folcloric „Busuiocul” al ISU Suceava și al Parohiei 

Salcea, Fanfara de la Calafindeşti, Grupul Folcloric „Perla” 

al Şcolii Populare de Artă şi Civilizaţie Românească 

„Ciprian Porumbescu” Cernăuţi, Grupul de Inițiativă al 



Românilor din Basarabia și Ansamblul de Dansuri Populare 

„Andrieș” Sîngerei din Republica Moldova. 

 

Evenimentul este organizat de Ansamblul Studenţesc 

„Arcanul USV” în parteneriat cu Consiliul Județean 

Suceava, Primăria Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava, Casa de Cultură a Studenților Suceava și Grupul 

de Inițiativă al Românilor din Basarabia. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 
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Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare“ Suceava (USV) a 

hotărât conferirea titlului onorific de Doctor Honoris Causa 

prof. univ. dr. habil. academician Grigore Belostecinic, 

rector al Academiei de Studii Economice din Republica 

Moldova. Titlu este acordat pentru contribuţiile 

excepţionale aduse în domeniul economiei, pentru merite 

deosebite în cercetare şi în activitatea didactică şi pentru 

amplificarea colaborărilor între cele două instituţii. 

Comunitatea academică suceveană îşi exprimă bucuria că 

această decizie a Senatului a fost luată în contextul 

aniversării Unirii Basarabiei cu România, celebrată marți, 

27 martie. 
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Competiție 

 

Casa de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava, în 



Daniela 

Micuțariu 

 

 

fost câştigat de 

Alexandra Ioana Todosi 

 

 

parteneriat cu Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava şi 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, a organizat 

sâmbătă, 24 martie, la Auditorium „Joseph Schmidt”, cea de 

a opta ediţie a concursului Music Star. Trofeul Music Star a 

fost obţinut de Alexandra Ioana Todosi. Ceilalţi laureaţi: 

Premiul de popularitate - duetul FLG, format din Vladimir 

Fedoruk şi Alexandru Grimaliuc; Premiul pentru cel mai 

bun instrumentist: Vladimir Fedoruk;  Premiul III la 

secţiunea a II-a, Teodora Vlădianu; Premiul II la secţiunea a 

II-a, Alisia Ghiuţă; Premiul I la secţiunea a II-a, Dragoş 

Bucatariu; Premiul III la secţiunea a III-a, Paul Ivan; 

Premiul II la secţiunea a III-a, duetul FLG, format din 

Vladimir Fedoruk şi Alexandru Grimaliuc; Premiul I la 

secţiunea a III-a, Alexandra Ioana Todosi. 

Premiile, în valoare totală de 2.000 de lei, au fost oferite de 

sponsorul concursului, magazinul Expert Music. Iniţiatorul 

şi coordonatorul acţiunii este profesorul de educaţie 

muzicală Cristian Doboş, de la Colegiul Naţional „Petru 

Rareş” din Suceava. Music Star este un concurs de 

interpretare muzicală destinat elevilor de la Colegiul 

Naţional „Petru Rareş” din Suceava, colaboratorilor 

acestora şi studenţilor de la Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava. 
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Biroul Francez găzduiește, miercuri, 28 martie, un spectacol 



 

 

 

Miercuri, la Biroul 

Francez 

Spectacol dedicat 

francofonilor suceveni 

dedicat francofonilor suceveni. 

De la ora 17:00, sub genericul „La francophonie aux yeux 

des ados”, elevii Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza“ 

Suceava, Colegiului „Vasile Lovinescu“ Fălticeni și 

Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret“ Suceava 

se vor reuni pentru a aduce un omagiu limbii franceze și 

Francofoniei. 

De la ora 18:00, sub genericul „Ma francophonie à moi”, 

studenții suceveni, coordonați de lector univ. dr. Corina 

Iftimia, își vor ilustra francofonia prin recitări din poeți 

clasici, precum Baudelaire sau Rimbaud, dar și moderni, vor 

interpreta melodii îndrăgite și două scene din Théâtre sans 

animaux, de Jean-Michel Ribes. 
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Gabriel Burlacu a primit o nouă convocare la lotul naţional 

de handbal masculin seniori al României. Interul echipei 

locale CSU Suceava se afla pe lista celor 40 de jucători 

chemaţi de selecţionerul Xavier Pascual pentru un stagiu de 

pregătire de cinci zile pe care “tricolorii” îl au programat la 

inceputul lunii aprilie la Cluj-Napoca. Gabriel Burlacu face 

parte din lotul B, coordonat de antrenorul Raul Fotonea. La 

această acţiune participă şi trei jucători care au evoluat în 

trecut pentru Suceava: Georgica Cântec, Alin Roşu şi Attila 

Eros. 
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În şedinţa din data de 22 martie 2018, Senatul Universităţii 

„Ştefan cel Mare“ din Suceava a hotărât conferirea titlului 

onorofic de Doctor Honoris Causa domnului 

prof.univ.dr.habil. academician Grigore BELOSTECINIC, 

rector al Academiei de Studii Economice din Republica 

Moldova, pentru contribuţiile excepţionale aduse în 

domeniul Economiei, pentru merite deosebite în cercetare şi 

în activitatea didactică şi pentru amplificarea colaborărilor 

între cele două instituţii. Comunitatea academică suceveană 

îşi exprimă bucuria că această decizie a Senatului a fost 

luată în contextul aniversării Unirii Basarabiei cu România, 

pe care o vom celebra mâine, 27 martie. Cu acelaşi prilej, 

USV propune mai multe acţiuni, după cum urmează: 

26 martie, ora 16:00: dezbatere organizată de Asociaţia 

„Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia“ (GIRB); 

26 martie, ora 18:00: participare în cadrul unei emisiuni cu 

tema Unirea Basarabiei, la postul de televiziune PlusTV; 

27 martie, ora 19:00: Concert al Ansamblului „Arcanul“ 

USV, pe scena Teatrului Municipal „Matei Vişniec“. 

De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că studenţi ai USV 

au participat la mitingul dedicat Unirii Basarabiei cu 

România, care s-a desfăşurat la Chişinău în ziua de 

duminică, 25 martie. Pe parcursul întregului an 2018, USV 

va organiza manifestări ştiinţifice şi culturale dedicate 



Centenarului, pe care le vom anunţa în preajma desfăşurării. 
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Elevii Colegiului Tehnic Alexandru Ioan Cuza din Suceava, 

Colegiului Vasile Lovinescu Fălticeni și Colegiului 

Național de Informatică Spiru Haret din Suceava se vor 

reuni pentru a aduce un omagiu limbii franceze și 

Francofoniei. Tinerii vor cânta, recita și interpreta scenete 

pentru a marca Ziua Internaţională a Francofoniei. 

Începând cu ora 18:00, sub genericul Ma francophonie à 

moi, studenții suceveni își vor ilustra francofonia prin 

recitări din poeți clasici, precum Baudelaire sau Rimbaud, 

dar și moderni, vor interpreta melodii îndrăgite și două 

scene din Théâtre sans animaux de Jean Michel Ribes. 

Acces gratuit. 
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Invitați: Ansamblul Studențesc Arcanul USV (Miruna 

Damian, Liliana Ursachi, Mihaela Cajvan, Mihaela Florea, 

Alexandru Buchi, Roxana Lupu Moroșanu, Mădălina Lupu 

Popi, Ilenuța Ailenei și Livia Brădățanu), Grupul Folcloric 

Busuiocul al Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

(ISU) Bucovina al județului Suceava și al Parohiei Salcea, 

Fanfara de la Calafindești, Grupul Folcloric Perla al Școlii 

Populare de Artă și Civilizație Românească Ciprian 

Porumbescu din Cernăuți, Grupul de Inițiativă al Românilor 



din Basarabia (GIRB) și Ansamblul de Dansuri Populare 

Andrieș din Sângerei (Republica Moldova). 

Coordonator general: Sorin Pohoață. Regia artistică: Călin 

Brăteanu. Coregrafia: Ioan Ilie Nemțoi. Dirijor: Trifan 

Leancă. 
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Știri Suceava 

 

CSU SUCEAVA va întâlni DUNĂREA CĂLĂRAŞI, joi, 

29 martie, într-un meci contând pentru etapa a 25-a a Ligii 

Naţionale de handbal masculin. 

Partida se va disputa în Sala „Dumitru Bernicu” a LPS 

Suceava, cu începere de la ora 18:00. 

Deşi se află în prezent pe locul 9 în clasament, sucevenii 

mai speră să prindă play-off-ul competiţiei. 
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Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare“ din Suceava a 

hotărât conferirea titlului onorofic de Doctor Honoris Causa 

domnului prof.univ.dr.habil. academician Grigore 

BELOSTECINIC, rector al Academiei de Studii Economice 

din Republica Moldova, pentru contribuţiile excepţionale 

aduse în domeniul Economiei, pentru merite deosebite în 

cercetare şi în activitatea didactică şi pentru amplificarea 

colaborărilor între cele două instituţii. 



Comunitatea academică suceveană îşi exprimă bucuria că 

această decizie a Senatului a fost luată în contextul 

aniversării Unirii Basarabiei cu România, pe care o vom 

celebra pe 27 martie. 

Cu acelaşi prilej, pe 27 martie, de la ora 19:00, va avea loc 

Concertul Ansamblului „Arcanul“ USV, pe scena Teatrului 

Municipal „Matei Vişniec“. 

Pe parcursul întregului an 2018, USV va organiza 

manifestări ştiinţifice şi culturale dedicate Centenarului, 

care vor fi anunţate în preajma desfăşurării. 

 

 


