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Prezent la Universitatea „Ştefan cel Mare” la începutul 

acestei săptămâni, ministrul Educaţiei, Valentin Popa, a 

declarat că bugetul alocat instituţiei sucevene în 2018 este 

mai mare cu 32% decât cel aferent anului trecut. Creşterea 

este peste media naţională, bugetul alocat universităţilor din 

România, în acest an, fiind în medie cu 24% mai mare 

comparativ cu 2017. 

„La finalul săptămânii trecute am participat la Consiliul 

Naţional al Rectorilor, de la Oradea, ocazie cu care am 

prezentat şi varianta finală a finanţării universităţilor pentru 

anul 2018. Bugetul pentru universităţile din România are o 

creştere de aproximativ 24% faţă de anul trecut. Dar 

Universitatea din Suceava, datorită calităţii cercetării şi a 

creşterii numărului de studenţi bugetaţi, are o creştere de 

32% faţă de bugetul de anul trecut”, a arătat Valentin Popa. 

Acesta a mai menţionat că finanţarea asigură cu prisosinţă 

toate creşterile salariale care se propagă începând cu a doua 

jumătate a anului trecut, dar mai ales de la 1 martie, când 

salariile au crescut cu 20%. 

„Mai mult decât atât, în această lună vom asigura pentru 

fiecare angajat şi un voucher de vacanţă prin contractul 

instituţional. Sunt veşti bune, şi acestea se datorează clar 

dumneavoastră, colegilor mei”, le-a transmis ministrul 

universitarilor suceveni. 



Ministrul de resort a participat luni, la Suceava, la 

Congresul Asociaţiei Mondiale de Ştiinţe ale Educaţiei, 

eveniment care a reunit în jur de 200 de cercetători şi cadre 

didactice din România şi străinătate 
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Studenţii Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării de la 

Universitatea din Suceava au cumulat, la începutul lunii 

iunie, un palmares bogat de premii internaţionale pentru 

creativitate literară. 

Patru studenţi ai Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării au participat cu creaţiile lor individuale la 

Concursul „Haïkus – volet mondial 2017 – 2018”, lansat la 

Bruxelles şi organizat de Asociaţia Profesorilor de Franceză 

din Flandra (Belgia neerlandofonă), în colaborare cu 

Federaţia Internaţională a Profesorilor de Franceză (FIPF). 

La secţiunea la care au participat, Mihaela Diaconescu (anul 

2, specializarea Franceză-Spaniolă) a obţinut Premiul I, 

Cătălina Pascaru (anul 2, specializarea Franceză-Engleză) - 

Premiul al III-lea, Andrei Pătrăucean (anul 3, specializarea 

Română-Franceză) - Menţiune I şi Ana Maria Antonesei 

(anul 3, specializarea Română-Franceză) - Menţiune II. 

Poemul studentei Mihaela Diaconescu figurează, în egală 

măsură, în Top 10 - clasamentul general al celor cinci 

categorii de nivel, pe poziţia a 5-a. 

Haiku-urile premiate vor fi publicate sub formă de carte 

electronică (e-book) şi puse la dispoziţia publicului larg în 

septembrie, odată cu lansarea ediţiei 2018-2019 a acestui 

concurs mondial care va avea ca temă nouă „Pacea”. 



  

Premiul II la un concurs din Montpellier 

De asemenea, grupul format din studenţii Ana Maria 

Antonesei, Mariana Galan (anul 3, specializarea Franceză-

Italiană), Mihaela Gheras (anul 3, Specializarea Franceză-

Engleză), Andrei Pătrăucean, Loredana Luca (anul 3, 

specializarea Franceză-Italiană), Mihaela Diaconescu, 

Erena-Ana Tanasi (anul 3, specializarea Română-Franceză) 

– a obţinut Premiul al II-lea la Concursul Mondial de scriere 

creativă colectivă „Florilège-FIPF 2018”, organizat de 

Académie du livre din Montpellier. 

Concursul a fost lansat la Kyoto, în Japonia, în octombrie 

2017, având ca temă deschisă „Climatele...” în multiplele 

accepţiuni posibile legate de mediul înconjurător, şcolar, 

psihologic, social, istoric etc. 

Juriul a analizat cele 100 de creaţii din toată lumea înscrise 

în concurs. Grupul de studenţi de la Facultatea de Litere şi 

Ştiinţe ale Comunicării a optat pentru secţiunea nuvelă. 

Specificitatea acestui concurs, lansat la nivel mondial, este 

dată de provocarea de a produce o creaţie literară originală 

ca rezultat al unei munci de echipă, fiecare text participant 

fiind însoţit de un chestionar explicativ al demersului pus în 

practică. 

La Ceremonia de prezentare a palmaresului de la 

Montpellier, textele laureate au fost recitate de către poetul-

slameur Capitaine Alexandre, urmând să fie publicate în 

volumul „Florilège des écrivains francophones en herbe 

2019”. 

Studenţii au fost îndrumaţi de lector univ. dr. Elena-Camelia 



Biholaru, de la Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine 

al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării. 
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Echipa de minihandbal a Universităţii Suceava, pregătită de 

profesorul Daniel Ionasciuc, a participat zilele trecute, la 

Turda, la turneul final pe ţară, rezervat copiilor născuţi în 

anul 2007 şi mai mici. 

În urma rezultatelor de la turneele anterioare CSU Suceava 

a fost repartizată în grupă cu echipele: TEC Bucureşti, CSM 

Reşiţa, Pegasus Târgu Mureş, DSCL Caracal, LPS Oradea, 

LPS Vaslui şi Juniorul Ploieşti. 

Chiar dacă federaţia organizează acest turneu evitând să 

facă ierarhii, iar la meciuri nu se ţine scorul în mod oficial, 

pentru micii handbalişti suceveni a fost un prilej foarte bun 

să se evalueze în raport cu celelalte adversare, ţinând cont 

că la turneul final ajung doar cele mai bune 16 echipe din 

ţară. 

„Mi-am dorit cu nerăbdare să-mi pot evalua băieţii în raport 

cu echipele de top din ţară, iar în urma acestui turneu nu pot 

decât să-i felicit pe copii pentru jocurile frumoase pe care 

le-au disputat şi pentru seriozitatea cu care au tratat fiecare 

meci în parte. Consider că dacă s-ar fi ţinut evidenţa 

scorului, cu siguranţă am fi reuşit să ne clasăm pe podium 

sau, de ce nu, să luăm chiar medalia de aur. Sunt mulţumit 

de faptul că până la acest turneu am reuşit să câştigăm toate 

meciurile, dar şi de forma bună pe care am arătat-o la acest 

turneu, motiv pentru care îmi fac speranţe că peste 2 ani la 

această generaţie o să reuşim să ne clasăm cât mai sus. Pe 

această cale vreau să mulţumesc conducerii CSU din 



Suceava, precum şi părinţilor copiilor pentru toată 

susţinerea şi sprijinul pe care ni l-au oferit pe parcursul 

acestui sezon”, a declarat profesorul Daniel Ionasciuc. 

Lotul CSU Suceava a fost format din sportivii: Alexandru 

Haluca, Rareş Ostafe, Radu Alexandru, Ianis Toma, 

Iustinian Dănilă, Tudor Cosoreanu, Ianis Chiruţ,  Andrei 

Karvatchi, Andrei Hostina, Daniel Popovici, Alessio 

Halandut, Aris Busuioc şi Răzvan Cosoreanu. 
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Joi, 7 iunie, Orchestra Camerata a profesorilor şi elevilor 

Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” aduce sucevenilor 

un concert simfonic deosebit. 

Evenimentul are loc pe scena Auditoriumului „Joseph 

Schmidt”, de la ora 19.00, iar intrarea este liberă. 

Dirijor: prof. Florin Silviu Ungureanu, solişti: prof. Mihaela 

Săveanu - flaut şi prof. Elena Istrate - flaut; la clavecin - 

prof. Johannes Raimund Onesciuc. 

Program: François-Adrien Boieldieu - Uvertura „Califul din 

Bagdad”; Johann Strauss jr. - „Valsul sărutului”, op. 400; 

Antonio Vivaldi - Concert nr. 2 pentru două flaute şi 

orchestră, în Do major; Charles Gounod - Vals din Opera 

„Faust”; Johann Strauss jr. - „Lucifer - Polka”, op. 266; 

Johann Strauss jr. - Valsul „Vin, femei şi cântec”. 
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Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV) și Lectoratul de română al USV de la Cernăuți 

organizează lansarea volumului de debut al poetei Tinca 

Antim, „Cerul care nu se vede” (Editura Tipo Moldova, 



 

 

colecția „Opera Omnia. Poezie contemporană”, Iași, 2018, 

91 p.). Evenimentul va avea loc vineri, 8 iunie 2018, 

începând cu ora 11.00, în sala „Mihail Iordache” a USV 

(corp A, etaj I). 

Alături de poetă, se vor afla, pentru a vorbi despre volumul 

său de debut, universitara Gina Puică (care semnează 

prefaţa volumului) și criticul literar Isabel Vintilă. 

Moderatoarea evenimentului va fi prof. univ. dr. Sanda-

Maria Ardeleanu, directorul Bibliotecii USV. 

Pe lângă studenți și cadre didactice, organizatorii așteaptă să 

ia parte la această lansare un public mai larg de iubitori de 

poezie și de dezbateri culturale. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava va organiza, pe 7 

iunie, de la ora 18, Marşul absolvenţilor, dedicat celor care 

încheie în acest an studiile de licenţă şi masterat. 

Studenţii vor parcurge traseul USV – Casa Culturii, pe 

esplanada centrală fiind programate festivitatea de absolvire 

și un concert SMILEY. 

Pe lângă absolvenţii celor 10 facultăţi sucevene, la paradă 

vor participa părinţi, profesori, reprezentanţi ai USV. 

Pe scena amplasată în centrul orașului vor fi prezentați șefii 

de promoție și apoi un absolvent de succes al USV, 

RĂZVAN GÎRMACEA, fondatorul platformei „Monitor 

Backlinks”. 

La „Marşul absolvenţilor USV” sunt aşteptaţi să participe 

circa 1.500 de absolvenţi de la studiile de licenţă şi 

aproximativ 600 – 700 de absolvenţi de masterat. 
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Joi, 7 iunie, începând cu ora 11:00, în spațiul expozițional al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, situat la etajul 

I al Corpului A, va avea loc deschiderea expoziției „Tradiție 

și inovare în creația artistică a studenților”. 

Vor putea fi vizionate lucrări de artă aparținând studenților 

și cadrelor didactice ale Facultății de Arhitectură, 

Construcții și Artă Decorativă din cadrul Universității 

Naționale „Yurii Fedkovici” din Cernăuți. Expoziția va 

cuprinde o paletă generoasă de creații: picturi, sculpturi, 

prelucrări artistice ale metalului, costume populare, 

elemente de tapiserie, icoane. 

Deschiderea va avea loc în prezența Rectorului Universității 

Naționale „Yurii Fedkovici” din Cernăuți, domnul prof. 

univ. dr. Stepan Melnychuk, și a Decanului Facultății de 

Arhitectură, Construcții și Artă Decorativă, domnul prof. 

univ. dr. Igor Fodchuk. 

 

 


