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220 de elevi din județ s-au implicat în cadrul celei de-a noua 

ediții a concursului „Fancy fiesta à la française”, concurs de 

interpretare de cântece în mai multe limbi, organizat în 

Auditorium-ul „Joseph Schmidt", pe data de 9 iunie, de 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării a 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Profesorii de 

limbi străine, de muzică și de sport care au coordonat cele 

zece grupuri participante – Mirabela Apopei, Elena 

Pașcovici, Cristina Hetriuc, Iulia Samson, Maria Cucoș, 

Carmen Munteanu, Daniela Irina Melisch, Letiția Costache, 

Elena Hurmuz, Marian Palade, Silvia Corina Nuțu, Maria 

Luncănița, Anca Nastasă, Maria Purice, Nicoleta 

Bimokono, Denisa Seserman, Lăcrămioara Cocîrlă și Toma 

Gh. Morar – i-au încurajat pe copii și adolescenți să se 

exprime în franceză (limba impusă a concursului), italiană, 

engleză, spaniolă, japoneză, germană și rusă. Juriul, alcătuit 

din Nicoleta Loredana Moroșan, lector universitar doctor la 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării; Jean-Marie 

Cardinet și Jamel Ouhmich, reprezentanți ai Association 

Sevriolaine d’Aide et de Partage din Sevrier, Franța; prof. 

Adriana Duceac, reprezentantă a Asociației Profesorilor 

Francofoni, filiala Suceava; Margot Berthelin, lector de 



limba franceză; dar și din câteva studente ale Facultății de 

Litere și Științe ale Comunicării – a oferit premiul I Școlii 

Gimnaziale Todirești și Grupului „Les filles d’aujourd’hui”, 

de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava. 

Prezentatoarele concursului „Fancy fiesta à la française”, 

studentele Cosmina Georgiana Calancea și Raluca Petronela 

Ionesi, au amintit numele partenerilor Facultății de Litere și 

Științe ale Comunicării, datorită cărora toți participanții au 

plecat acasă cu o amintire: Agenția Universitară a 

Francofoniei, Institutul Francez din România (din București 

și Iași), Delegația Wallonie-Bruxelles la București, 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Association 

Sevriolaine d’Aide et de Partage. Elevii participanți provin 

de la următoarele școli și licee: Școlile Gimnaziale „Ion 

Irimescu” și „Mihail Sadoveanu” din Fălticeni, Școala 

Gimnazială Oniceni, Școala Gimnazială Zvoriștea, Școala 

Gimnazială Verești, Școala Gimnazială Todirești, Colegiul 

Național „Mihai Eminescu” din Suceava și Colegiul 

Național „Nicu Gane” din Fălticeni. De organizarea 

evenimentului s-au ocupat îndeaproape Simona-Aida 

Manolache și Camelia Biholaru.  
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Ultima oră 

local 

 

Joi, 14 iunie, Auditorium „Joseph Schmidt” al Universității 

din Suceava va fi gazda recitalului extraordinar al sopranei 

Bianca Luigia Manoleanu și al pianistului Remus 

Manoleanu, de la Universitatea Naționala de Muzică 

București. „Recital de lieduri și canzonette” se va desfășura 

cu începere de la ora 19.00. Prețul unui bilet este de 5 lei și 

poate fi procurat și online de pe ccs-sv.ro, biletesuceava.ro 

sau de la sediul Casei de Cultură a Studenților, instituție 

organizatoare. „Duoul Bianca și Remus Manoleanu devine 



binecunoscut în ultimii ani, prin turnee efectuate în: Olanda, 

Germania, Japonia, America, Ungaria, Siria. Creația 

contemporană de lied românesc reprezintă o prioritate. 

Susțin numeroase recitaluri cu prime audiții românești și 

lucrări contemporane din repertoriul universal”, transmit 

organizatorii. Informații și detalii la 0752 092 606. 
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Zilele trecute, reprezentanții finanțatorilor echipei de 

handbal seniori a Clubului Sportiv Universitar din Suceava 

s-au întâlnit pentru a discuta și stabili încotro va merge 

echipa în sezonul următor și care sunt prioritățile și 

obiectivele ce trebuie urmărite și realizate. La discuții au 

participat reprezentantul principalului finanțator al echipei, 

primarul Ion Lungu, rectorul interimar al Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian, directorul 

clubului CSU Suceava, Sorin Rață, și cei doi antrenori ai 

echipei de seniori, Adrian Chiruț și Iulian Andrei. 

„În prima fază a întâlnirii s-a făcut o mică prezentare a ceea 

ce s-a întâmplat în sezonul ce s-a încheiat și am ajuns la 

concluzia că echipa a performat peste bugetul ce l-a avut la 

dispoziție, unul ce este cel mai mic în Liga Națională. 

Primăria și Universitatea au fost și sunt alături de echipă, 

dar pentru o performanță mai mare trebuie fonduri 

suplimentare. În același timp trebuie să gândim un sistem 

mai bine definit, în care să nu ne mai bazăm pe un context 

sau altul, în care antrenorii și jucătorii s-au dedicat în 

totalitate și au performant, dar și pe faptul că jucătorii tineri 



de valoare au ales să continue aici. Mă bucur că domnul 

primar și-a arătat în continuare sprijinul total față de echipă, 

mai ales că va face tot posibilul, cu sprijinul consilierilor 

locali, ca-n 2019 să avem un buget mărit de la primărie”, a 

explicat rectorul interimar al USV, Mihai Dimian. 

Acesta a mai adăugat că a solicitat la Ministerul Educației 

mărirea finanțării pentru club, bani din care se va susține 

echipa a doua în acest an, cea care să facă legătura între 

juniorii din oraș și din zonă cu echipa mare. 

  

Primarul Ion Lungu vrea să atragă și Consiliul Județean 

alături de echipa de handbal 

Reprezentantul principalului finanțator al echipei, primarul 

Ion Lungu, a subliniat faptul că Primăria municipiului 

Suceava va rămâne în continuare alături de club, dar își 

dorește atragerea de noi finanțatori, printre care să se 

numere și Consiliul Județean Suceava. 

„Am avut o întâlnire cu domnul rector și reprezentanții 

echipei în care am discutat și propus strategia pentru 

sezonul ce urmează. Ne dorim și o să facem tot posibilul să 

acordăm întreaga sumă aprobată, de 1.200.000 de lei, din 

care am acordat deja o tranșă de 380.000 de lei, dar 

așteptăm deconturile și vom da în continuare bani către 

club. S-a discutat și despre reînființarea echipei a doua, una 

utilă pentru formarea juniorilor pentru echipa mare, proiect 

ce presupune economii la buget, deoarece îți crești propriii 

jucători și nu mai trebuie să aduci sportivi pe sume foarte 



mari. În acest moment bugetul echipei este unul de 

menținere în Liga Națională, dar pentru a avea pretenții mai 

mari și pentru a aduce echipa în primele din țară și-n cupele 

europene trebuie să atragem și alți finanțatori, unul 

important fiind Consiliul Județean Suceava”, a explicat 

primarul Ion Lungu.  

După această întâlnire, antrenorul studenților Adrian Chiruț 

s-a declarat mulțumit de ceea ce s-a discutat și stabilit 

pentru viitorul echipei și al clubului. 

„După această întâlnire cu principalii finanțatori, eu unul 

sunt mulțumit de ce s-a discutat, mai ales despre viitorul 

echipei și al handbalului sucevean de performanță. Mă 

bucur că și Primăria Suceava și Universitatea sunt în 

continuare alături de noi și au promis o suplimentare a 

bugetului actual pentru a ne propune obiective mai 

îndrăznețe și pe această cale le mulțumim. În plus trebuie să 

vedem cum facem pentru a ține jucătorii de valoare ce au 

doar un an de contract și cu care vom discuta acest lucru, 

dar trebuie să ne bazăm pe ceva. Un lucru foarte bun este 

reînființarea echipei a doua, unde vom crește jucători din 

pepiniera proprie, de la LPS Suceava, din județ și din zona 

Moldovei, astfel încât să nu mai căutăm jucători prin alte 

părți”, a explicat antrenorul Adrian Chiruț. 

 

 


