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Luna mai a reprezentat pentru studenţii de la Facultatea de 

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava o perioadă extrem de activă şi densă, în 

care, sub îndrumarea profesorilor lor, s-au implicat în 

numeroase activităţi ştiinţifice şi culturale, pe plan naţional 

sau internaţional.  

Monica Diana Ropciuc şi Ioana Boloca, de la masteratul 

internaţional „Teoria şi practica traducerii”, anul I, au 

participat la „Atelierele de traduceri”, organizate de 

Universitatea din Craiova, cu sprijinul Agenţiei universitare 

a Francofoniei, obţinând o menţiune specială pentru 

calitatea traducerii.  

„Am venit acasă cu două ghiozdane pline ochi de cărţi, cu 

noi prietenii legate şi cu dorinţa de a găzdui şi noi, la rândul 

nostru, studenţi bine pregătiţi din toate colţurile ţării, care să 

răspundă chemării noastre şi să ne cunoască universitatea şi 

oraşul”, declară cele două studente, tot mai interesate de 

profesia de traducător, pentru care se pregătesc în cadrul 

acestui masterat. 

De asemenea, Floarea Iluan, de la specializarea Franceză - 

Italiană, a obţinut premiul III la Concursul naţional de 



traducere între limbile romanice (franceză, italiană, română, 

spaniolă, latină), ediţia a II-a, secţiunea română-italiană, 

dedicat Zilei Latinităţii. Acest concurs a fost organizat de 

Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, în 

parteneriat cu Institutul Francez, Institutul Italian de Cultură 

şi Institutul Cervantes din Bucureşti, la începutul lunii mai. 

Nu în ultimul rând, la cea mai prestigioasă manifestare 

ştiinţifică studenţească cu profil filologic din România, 

Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, ediţia a 

XLIV-a, desfăşurat la Iaşi în perioada 17-19 mai, studenţii 

suceveni au primit numeroase premii. La acest colocviu 

anual participă reprezentanţi ai tuturor facultăţilor de litere 

din România şi Republica Moldova. Premii, menţiuni şi 

premii speciale au obţinut Otilia Ungureanu (secţiunea 

Critica criticii), Ana-Maria Antonesei (Poetică şi stilistică), 

alături de mai mulţi studenţi suceveni care s-au făcut 

remarcaţi prin traducerea în diverse limbi străine a câtorva 

creaţii eminesciene: Georgiana Obadă, Nicoleta Sfinţiţchi, 

Teodora Vasilovici (germană), Mirela-Dana Ostafi şi Erena-

Ana Tanasi (franceză), Georgiana Turcuman şi Anissa 

Taouil Hassouna (spaniolă). Studenţii au fost coordonaţi de 

profesorii Mircea A. Diaconu, Dorel Fînaru, Raluca Dimian, 

Raluca - Nicoleta Balaţchi şi Alina Viorela Prelipcean. 
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Echipa de handbal juniori III a Clubului Sportiv Universitar 

din Suceava a terminat acest sezon al Campionatului 

Național în primele opt echipe din țară. Cu un lot în care s-

au regăsit jucători în primul an de juniori III, sucevenii 

pregătiți de Vasile Boca și Ion Tcaciuc au terminat pe 

ultimul loc turneul final ce a avut loc zilele trecute la Sau 

Mare. Handbaliștii universitari au pierdut toate cele trei 

meciuri din grupă, 23 – 24 cu SCM Poli Timișoara, 24 – 34 

cu Știința Municipal Bacău și 26 – 32 cu Academia de 

Handbal Minaur Baia Mare. După aceste rezultate, CSU 

Suceava a jucat meciul de clasament, pentru locurile 7 – 8, 

cu AHC Potaissa Turda, partidă pe care au pierdut-o la 

limită, scor 28 – 29.    

„Probabil că dacă am fi obținut un rezultat mai bun în 

primul joc, cu Timișoara, lucrurile ar fi stat altfel. Până la 

urmă cred că acest loc 8 este cel corect, având în vedere 

evoluția noastră pe durata întregului turneu. Majoritatea 

copiilor vor rămâne juniori III și în sezonul următor, 

campionat în care sperăm să obținem o clasare mai bună. 

Vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut pe 

durata întregului an competițional”, a declarat antrenorul 

Vasile Boca.  

CSU Suceava a abordat acest turneu final cu un lot format 

din sportivii: Dragoș Podovei, Dan Gașpar și Andrei 

Andone - portari, Claudiu Stejar, Paul Smocot, Ștefan 

Pascuț, Alexandru Reuț, Ioan Răzvan, Adi Hreceniuc, 

Sebastian Spatariu, Bogdan Câra, Daniel Stanciuc, Rareș 



Florescu, Emilian Huțuleac, Cătălin Zarițchi și Florin 

Boaru. 

Finala mare a competiției a fost adjudecată de către Știința 

Municipal Bacău, care s-a impus cu 33 – 27 împotriva 

echipei CSM București. 

 

 


