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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) va găzdui, 

în perioada 4-5 mai 2018, a doua ediţie a manifestării 

„Printemps de l’innovation du français”. 

Peste 100 de profesori din județele Suceava, Botoșani, 

Neamţ şi Iași, alături de experţi în didactica limbii franceze, 

de reprezentanţi ai unor instituţii culturale şi inspectorate 

şcolare, dar şi de studenţi ai Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării- FLSC vor participa la acest eveniment, care 

îşi propune să abordeze câteva strategii noi de predare a 

limbii franceze şi de transmitere a valorilor din civilizaţiile 

francofone. 

Evenimentul are tema „Nouvelles pratiques de classe et 

enseignement du français” și are scopul de a facilita 

interacţiunea între generaţii, între organizaţii, între spaţiile 

culturale. 

Potrivit universitarei Simona-Aida Manolache (FLSC), 

imediat după ceremonia de deschidere, desfăşurată în 

prezenţa lui Sarah Delbois, şef de misiune pentru limba 

franceză la Institutul Francez din România, Bruno 

Devauchelle, specialist în ştiinţele educaţiei de la 

Universitatea din Poitiers (Franţa), va susţine o conferinţă 



pornind de la întrebarea „Se poate asocia inovația cu 

numericul atunci când vorbim despre educație și formare?”. 

Tema propusă de Cynthia Eid, vicepreședintă a Federației 

Internaționale a Profesorilor de limba francez, va fi tot 

inovaţia, văzută ca „misiune posibilă” în procesul didactic. 

Cele două intervenţii, moderate de Marc Oddou – fondator 

„MOddou FLE”, expert asociat al CIEP, autor, consultant, 

formator şi, mai ales, unul dintre principalii organizatori şi 

promotori ai evenimentului – vor fi completate de şase 

ateliere. Aurélien Amigues, Margot Berthelin, Lou Boisard, 

Sylvain Grille, Darko Ristovski, ca şi Marc Oddou, îi vor 

stimula pe participanţii la aceste ateliere să reflecteze la 

impactul pe care îl poate avea exploatarea unor elemente 

(cum ar fi reţelele de socializare, jocul, muzica, documentul 

audiovizual, tratarea erorii, stereotipurile despre Franţa şi 

francezi) asupra orei de limba franceză în şcoli, licee sau la 

universitate şi, implicit, asupra dezvoltării competenţelor 

elevilor şi studenţilor. 

Mizând pe implicarea unei tinere echipe de profesori din 

Suceava, dar şi pe colaborarea dintre Literele Universităţii 

„Ștefan cel Mare” şi Asociația Română a Profesorilor 

Francofoni, preşedinta Filialei Suceava a acestei Asociaţii, 

prof. dr. Daniela Irina Melisch, a atras în organizarea 

envenimentului „Printemps de l’innovation du français” 

parteneri instituţionali de nădejde: Institutul Francez din 

România, Agenţia Universitară a Francofoniei, prin Centrul 

de reuşită universitară din USV, şi Inspectoratul Şcolar 

Suceava. Revista „Le français dans le monde”, Editura 

Hachette FLE şi distribuitorul naţional Sitka Alaska vor 



contribui, de asemenea, la reuşita acestei manifestări, cu 

premii şi o expoziţie cu vânzare. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” – Biblioteca USV, în 

parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava şi Consiliul 

Local Suceava organizează în zilele de 3 și 4 mai a.c. cea 

de-a V-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte Alma 

Mater Librorum, care va marca, printr-o serie de 

evenimente speciale, Centenarul Marii Uniri 1918-2018. 

Peste 25 de edituri şi case editoriale de prestigiu din 

România, Republica Moldova şi Ucraina şi-au anunţat 

participarea cu standuri de carte, lansări şi prezentări de 

carte, întâlniri cu autori, dialoguri cu studenţii şi profesorii 

suceveni, la toate acestea publicul larg din Suceava fiind 

invitat permanent. 

Anul acesta, Editura Tritonic din Bucureşti va fi Invitatul de 

Onoare al Salonului Internaţional de carte Alma Mater 

Librorum. 



Printre editurile prezente la Suceava la începutul lunii mai 

se află Editura Academiei Române, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de 

Studii Mihai Eminescu, Editura Junimea din Iaşi, Editura 

Curtea Veche Bucureşti, Editura Cygnus Suceava, Editura 

Niculescu Bucureşti, edituri universitare din Iaşi, Cernăuţi, 

Chişinău, Bucureşti, Suceava, Case editoriale din Iaşi, 

Suceava, edituri cu carte religioasă ş. a. 

Printre momentele de forţă ale Salonului Internaţional de 

Carte Alma Mater Librorum amintim: lansările de carte în 

prezenţa oaspeţilor speciali, profesorul universitar dr. 

Andrei Marga şi scriitorul-jurnalist Stelian Tănase, 

organizarea standului Cărţile Voroneţului, prezentarea 

Editurii Didactice şi Pedagogice, Concertul extraordinar de 

pian şi violoncel (Edit Arva la pian şi Emerich Ghercă la 

violoncel) la Auditorium-ul „Joseph Smith” (joi, 3 mai, ora 

18:00), precum şi spectacolul de teatru Trei surori, de Anton 

Pavlovici Cehov, de la Teatrul Municipal „Matei Vişniec”, 

partener în organizarea Salonului Internaţional de Carte de 

la USV (pe 3 mai, ora 19:00). 

Întâlnirile cu cititorii propuse de către Stelian Tănase – „100 

de ani de la Marea Unire” şi de Andrei Marga – 

„Reafirmarea identităţilor în Europa”, vor avea loc în cursul 

zilei de 3 mai, la Universitate, ora 12:00 şi ora 15:30. 

Vineri, 4 mai, ora 11:00, în Sala Mare a Primăriei 

Municipiului Suceava, va avea loc Şedinţa festivă cu 

participarea Editurii Nicodim Caligraful – Mănăstirea 

Putna, a profesorului univ. dr. Mihai Iacobescu, cu volumul 



„Scrisori din Bucovina”, şi a profesorului Andrei Marga, cu 

volumele „Ordinea viitoare a lumii” – Editura Niculescu, 

2017 şi „Raţiune şi voinţa de raţiune” – Editura Academiei 

Române, 2017. 
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Profesorul Amlan Chakrabarti, decanul Facultății de 

Inginerie și Tehnologie a Universității din Calcutta, cea mai 

veche universitate (modernă) din India, va conferenția, 

miercuri, 2 mai a.c., la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava. 

Rectorul interimar al USV, prof. univ. dr. ing. Mihai 

Dimian, a anunțat că profesorul Amlan Chakrabarti va 

susține conferința cu tema „Software-Hardware Co-design 

for New Generation of Internet of Things”, de la ora 12.00, 

în Amf. Dimtrie Leonida sau în Aula Corpului E al USV. 

„Nu ratați această întâlnire mai ales că următoarea invitație 

pentru domnul profesor este de la Universitatea Cambridge, 

unde va susține o conferință invitată pe 18 mai”, a precizat 



prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian. 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității din 

Suceava organizează joi, 3 mai, un concert extraordinar 

alături de Edit Arva – pian și Emerich Ghercă – violoncel. 

Spectacolul este găzduit de Auditoriumul „Joseph Schmidt”, 

din strada Universității, nr. 13, de la ora 18.00. 

Prețul unui bilet este de 10 lei, acestea putând fi 

achiziționate și online de pe ccs-sv.ro și biletesuceava.ro. 

Accesul studenților este gratuit pe baza de invitații, care se 

pot procura de la sediul Casei de Cultură a Studenților 

Suceava.  
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În a treia etapă şi ultima din turul turneul play-out din Liga 

Națională de handbal, echipa Clubului Sportiv Universitar 

din Suceava a reuşit a treia victorie din această fază, de 

această dată în fața propriilor suporteri, după 30 – 23 cu 

CSM Făgăraş. Universitarii au început bine această 

confruntare şi au condus pe tabelă şi grație celor 7 

intervenții reuşite ale portarului Cristian Tcaciuc din primul 



sfert de oră, oaspeții solicitând time-out în minutul 19, când 

avansul gazdelor era de cinci goluri. Sucevenii s-au dus şi la 

şase goluri, dar Făgăraşul a mai recuperat din handicap până 

la pauză, când scorul era 15 – 12. În partea a doua, CSU a 

continuat jocul bun, nepermițându-le oaspeților să se 

apropie la mai puțin de 6 goluri. Pe final, Suceava a avut şi 

10 goluri avans, 30 – 23, dar partida s-a încheiat la scorul de 

30 – 23.   

Cel mai bun marcator al Universității din acest meci, cu 9 

reuşite, extrema Florin Ciubotariu, speră ca echipa sa să 

termine această fază pe primul loc, iar în sezonul viitor să 

intre în primele opt. 

„Ne doream foarte mult această victorie pentru a demonstra 

că suntem cea mai bună echipă din play-out. Avem un grup 

puternic, un grup care îşi doreşte tot mai mult de la un sezon 

la altul. Sperăm ca în sezonul care va urma să reuşim să 

intrăm între cele mai bune opt echipe din țară. Până atunci 

avem de muncit în play-out şi să creştem de la meci la meci 

ca echipă şi ca nivel de joc. Vrem să rămânem pe primul loc 

până la final, pentru că vrem să ne respectăm blazonul”, a 

declarat Florin Ciubotariu. 

Un alt jucător exponențial al CSU-ului, Adrian Târzioru, 

speră şi el ca Universitatea să câştige şi următoarele trei 

meciuri, înainte de o vacanță pe care jucătorii o aşteptă la 

finalul unui campionat lung şi dificil. 

„Sincer, ne temeam de meciul de astăzi deoarece ei au 

câştigat foarte uşor ultimul meci de acasă, cu Vasluiul, o 

echipă care ne-a învins în ultima etapă a sezonului regulat. 



Suntem foarte fericiți că am reuşit să câştigăm primele trei 

meciuri din play-out, iar astăzi ne-am făcut meciul uşor 

chiar din prima repriză. Chiar dacă n-am fost favoriți în 

acest play-out, ne-am propus să câştigăm toate meciurile. 

Sperăm să ne îndeplinim acest obiectiv şi să vină mai 

repede vacanța, pentru că o aşteptăm de ceva timp”, a spus 

Adi Tîrzioru. 

În următoarea etapă, Suceava va juca tot acasă, cu HC 

Vaslui, sâmbătă sau duminică.  
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În runda a III-a a turneului play-out al Ligii Naționale de 

handbal masculin CSU Suceava a evoluat pentru prima dată 

pe teren propriu în această fază a competiției. Sucevenii au 

avut ca adversară formația CSM Făgăraș, pe care au învins-

o cu 30-23 (15-12). Pentru elevii antrenorului Adrian Chiruț 

a fost cea de-a treia vcitorie consecutivă în play-out după 

cele reușite în deplasare la Vaslui și Focșani. În urma 

acestui succes, CSU Suceava este lider în clasamentul play-

out cu 17 puncte. 

Partida dintre CSU Suceava și CSM Făgăraș a fost dominată 

cap-coadă de gruparea gazdă. Deși la pauză a fost doar 15-

12, în partea secundă contraatacul sucevean a funcționat 

perfect și diferența pe tabela de marcaj s-a majorat. La final 

a fost 30-23 și CSU Suceava este pe primul loc în play-out 

după trei victorii consecutive. Pentru handbaliștii suceveni 

mai urmează două jocuri pe teren propriu, cu HC Vaslui și 

CSM Focșani. 
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