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Vizita de evaluare efectuată la Suceava de conducerea Institutului 

Francez în România, în vederea înființării aici a unui centru al 

Alianței Franceze, a fost pozitivă. În prima parte a anului viitor, 

acest proiect ar putea deveni realitate. Directorul Institutului 

Francez din București, Hélène Roos,  atașatul de cooperare 

educativă și coordonator al Alianțelor Franceze în România, 

Michel Monsauret, și consilierul pentru proiecte bilaterale în 

domeniul educației al Institutului Francez din România, Corina 

Stănilă, au fost la Suceava în perioada 6-8 noiembrie a.c., la 

invitația Biroului Francez și au avut întâlniri cu președintele 

Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, cu prefectul 

Mirela Adomnicăi, cu primarul de Suceava, Ion Lungu, cu 

directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, al Teatrului „Matei 

Vișniec", Carmen Steiciuc, cu profesori și elevi ai Colegiului 

Național „Petru Rareș”, reprezentanți ai Ordinului Arhitecților și 

cu profesori de limbă franceză. De asemenea, delegația a vizitat 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, de unde a pornit, 

practic, acest demers, iar la Biroul Francez, a susținut conferința 

„La saison France-Roumanie”. 

La conferința de presă organizată, miercuri, la Biroul Francez, la 

care au fost prezenți și rectorul USV, prof. dr. ing. Valentin Popa, 

și prof. univ. dr. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, Hélène Roos a 



declarat că a fost impresionată de Suceava, de oamenii întâlniți și 

de „concentrarea de inițiative, de persoane, de competențe în jurul 

acestui proiect”. „Sperăm ca proiectul Alianței Franceze la 

Suceava să fie realizat în câteva luni”, a afirmat directorul 

Institutului Francez în România. Ea a subliniat că decizia este a 

Fundației Alianțelor Franceze din Paris, pe baza dosarului pregătit 

ieri, la finalul vizitei de evaluare. ”Dorim și sperăm ca Fundația 

din Paris să acorde marca pentru biroul Alianței Franceze la 

Suceava”, a mai spus ea. 

Coordonatorul Alianțelor Franceze în România, Michel 

Monsauret, a explicat că astăzi sunt în lume aproximativ 900 de 

centre Alianța Franceză, o rețea mondială din care Suceava are 

mari șanse să facă parte. Potrivit acestuia, în România mai sunt 

încă patru astfel de centre, dar toate concentrate în sudul și centrul 

țării, la Brașov, Constanța, Pitești și Ploiești, „asociații de drept 

român, partenere privilegiate ale Ambasadei Franței în România 

și ale Alianței Franceze din Paris”.  Michel Monsauret a spus că 

prin dosarul pe care îl va duce la Paris, Suceava trebuie să 

demonstreze sustenabilitatea proiectului, faptul că acesta are 

susținerea publică și privată care dau orientarea asociației. „Aici 

sunteți într-un context interesant, un punct în plus fiind frontiera 

cu Ucraina și apropierea de Republica Moldova. Toți cei cu care 

ne-am întâlnit ne-au spus că așteaptă crearea unei alianțe franceze 

la Suceava”, a mai afirmat el. 

  

Suceava are un teren fertil pentru înființarea unui centru Alianța 

Franceză 



Rectorul Valentin Popa, despre care prof. Sanda-Maria Ardeleanu 

a afirmat că este „inițiatorul înființării Alianței Franceze la 

Suceava”, a precizat că în timpul mandatului său de ministru al 

Educației a avut mai multe întrevederi pe această temă cu 

ambasadorul Franței la București și și-a exprimat speranța că 

„vom avea cât de curând oficializat acest centru”. 

La rândul său, prof. Ardeleanu a prezentat câteva dintre 

argumentele care susțin solicitarea Sucevei pentru Alianța 

Franceză, anume că peste 90% dintre elevii din județul Suceava 

studiază limba franceză în școală, județul nostru fiind pe primul 

loc la nivel național, din acest punct de vedere. „Nu există nici o 

școală din județ în care să nu se predea limba franceză”, a subliniat 

ea. Totodată, activitatea Biroului Francez, care funcționează din 

2012 la Casa Prieteniei, este un important operator educativ, 

științific și cultural, alături de Lectoratul francez și Centrul de 

Reușită Universitară, de la USV. 

Ca și în alte centre din lume, Alianța Franceză din România 

desfășoară cursuri de limbă franceză, la diferite niveluri, de la 

grădiniță, până la cursuri de specialitate. După susținerea 

examenelor, se eliberează diplome avizate de Ministerul Educației 

Naționale din Franța și recunoscute în străinătate. În afară de 

cursuri și testări de limbă franceză, desfășoară și alte activități 

culturale - întâlniri cu personalități ale culturii franceze / 

francofone, prezentări și lansări de cărți, manifestări științifice și 

muzicale, concursuri dotate cu premii în cărți, dicționare, sejururi 

în Franța sau în Québec - Canada, împrumuturi de cărți din 

biblioteca instituției etc. De asemenea, facilitează contactele cu 

instituțiile franceze. 



Alianța Franceză de la Paris a fost creată în 1883 de către un 

comitet de personalități, între care  Louis Pasteur și Jules Verne. 
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Începând de anul viitor, Suceava ar putea să se alăture celor patru 

județe din România în care Alianță Franceză este prezentă și prin 

care comunitățile beneficiază de programe culturale și 

educaționale. 

Profesorul universitar DHC Sanda-Maria Ardeleanu a anunțat, în 

cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc la Biroul Francez din 

municipiul Suceava, că rectorul USV Valentin Popa a inițiat o 

serie de discuții la Ambasada Franței în România în timpul 

mandatului de ministru al Educației în vederea înființării și la 

Suceava a unei Alianțe Franceze. 

La rândul său, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a ținut să 

precizeze că în timpul mandatului de la Ministerul Educației a fost 

foarte preocupat de susținerea ideii lansate de președintele Franței, 

Emmanuel Macron, legată de înființarea universităților europene. 

„În deplasările pe care le-am avut la Bruxelles am susținut cu 

propuneri concrete această idee, ajutând în mod evident partea 

franceză pentru a implementa această linie de politică externă a 

Franței”, a spus universitarul Valentin Popa. 

Acesta a evidențiat că în urma întâlnirilor cu ambasadorul Franței 

în România s-a conturat ideea înființării unei Alianțe Franceze la 

Suceava astfel încât să fie dezvoltate relațiile de cooperare. 



„Ceea ce este important când ne lansăm într-o inițiativă de acest 

gen este să arătăm sustenabilitatea proiectului. Alianța Franceză 

este o asociație care trebuie să aibă și susținere publică și privată, 

care să fie coordonată și în comitetul căruia să existe reprezentanți 

din mediul economic, politic, universitar, de învățământ, care dau 

orientare acestei asociații, unei echipe executive, pentru a derula 

și dezvolta proiecte de promovare a limbii franceze, proiecte 

culturale, respectiv proiecte de cooperare. Alianța Franceză 

propune cursuri, respectiv certificări de limbă și competențe în 

limba franceză, activități culturale”, a evidențiat Hélène Roos. 
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Grădina Botanică a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava se va 

îmbogăți de astăzi cu 250 de arbori, din diverse specii, care vin în 

completarea celor plantați anul trecut în cadrul sectorului 

„Vegetația României”. 

Astfel, vineri, începând cu ora 8.30, în Campusul II al USV din 

Moara, va avea loc plantarea a 250 de exemplare de arbori, pentru 

crearea la scară redusă a principalelor tipuri de păduri din 

România. 

„Prin intermediul acestei acțiuni de plantare se completează 

nucleul arboretelor realizate în anul precedent, când au fost 



plantați 350 de arbori. Într-o primă etapă din acest an, vor fi 

plantate următoarele specii: brad, molid, zâmbru, larice, 

mesteacăn, scoruș păsăresc, tei pucios, anin alb, anin negru, alun, 

plop alb, salcie albă, paltin de munte. Această acțiune de plantare 

se derulează în cadrul lucrărilor practice ale studenților, 

contribuind la formarea profesională a acestora”, a precizat 

coordonatorul proiectului și șef lucrări, ing. dr. Cezar Valentin 

Tomescu, cadru didactic al Facultății de Silvicultură din cadrul 

USV. 

Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava derulează proiectul „Dezvoltarea cantitativă și 

calitativă a Grădinii Botanice a USV – DENDRO-PLUS”, finanțat 

de Ministerul Educației Naționale prin Fondul de Dezvoltare 

Instituțională, care are ca obiective asigurarea dezvoltării grădinii 

botanice din Campusul II al USV prin completarea sectorului 

Vegetația României, crearea unei pepiniere forestiere în cadrul 

sectorului Didactico-experimental și asigură continuarea 

activităților întreprinse prin proiectul finanțat 

anterior  („Dezvoltarea cantitativă și calitativă a colecției 

dendrologice - DECADENDRO”). 

În cadrul proiectului „Dezvoltarea cantitativă și calitativă a 

Grădinii Botanice a USV – DENDRO-PLUS” se are în vedere 

derularea stagiilor de pregătire practică a studenților din cadrul 

Facultății de Silvicultură și desfășurarea de activități specifice 

domeniilor de studii (Silvicultură, Ecologie și protecția mediului), 

prin implicarea studenților în diferite acțiuni specifice. 

 



 

 

 

_________ 

 

 

 

Studenți de la 

Facultatea de 

Silvicultură din 

cadrul USV vor 

planta 250 de 

arbori în Campusul 

din Moara pentru 

crearea la scară 

redusă a 

principalelor tipuri 

de păduri din 

România 

 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

 

Social 

 

 

IDEM 

 

_________ 

 

 

 

 

250 de exemplare 

de arbori vor fi 

plantați vineri în 

campusul USV din 

Moara, vor fi 

create, la scară 

redusă, principalele 

tipuri de păduri din 

România 

 

 

www.suceava-

smartpress.ro 

 

 

Evenimente 

 

IDEM 

 

 

 

M.T. 

 

 

Studenți de la 

Facultatea de 

Silvicultură din 

cadrul USV vor 

planta 250 de 

arbori în Campusul 

din Moara 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.2 

 

IDEM 

 



 

 

Cristi 

Ochrim 

 

 

 

USV își extinde 

infrastructura 

universitară și 

bazele de practică 

 

 

 

www.vivafm.ro 

 

 

Știri 

 

 

 

IDEM 

 

 

Daniela 

Micuțariu 

 

 

 

 

„Centenarul Marii 

Uniri”, tema 

Balului Bobocilor 

USV 2018 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.11 

 

Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS), în 

colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și Casa de 

Cultură a Studenților, organizează, pe data de 27 noiembrie, 

începând cu ora 18:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, 

Balul Bobocilor 2018, ce are ca temă “Centenarul Marii Uniri”. 

„Tema aleasă este una plină de semnificație, ce și-a pus amprenta 

pe întreaga țară în acest an, iar noi, studenții USV, vrem să o 

sărbătorim prin cel mai important proiect al nostru, Balul 

Bobocilor. Pe scenă vor debuta 11 perechi de boboci, ce se vor 

lupta cot la cot cu cele mai bune arme ale lor, talentul, carisma și 

atitudinea, pentru a dobândi titlurile de Miss și Mister Boboc USV 

2018”, au spus organizatorii. 

În acest an, pe scenă vor urca invitați de seamă, spectacolul 

începând cu trupa Bosquito, iar, la final, un superb concert marca 

Guess Who. Petrecerea va continua cu after party-ul organizat la 

Versus Bar & Restaurant. Biletele se pot achiziționa de la sediul 

ASUS (căminul 2, camera 017) sau de la sediul Casei de Cultură 

a Studenților (Strada Zorilor, nr.6 ) la prețul de 20 de lei. Mai 

multe informații găsiți pe site-ul asociației, www.asusv.ro și pe 

pagina de facebook. 

http://www.asusv.ro/
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Manifestarea „Gusturi și arome”, organizată de Facultatea de 

Științe Economice și Administrație Publică (FSEAP), se află la a 

doua ediție, fiind o inițiativă menită să implice atât studenții 

Erasmus+ care studiază în acest semestru în cadrul facultății, cât 

și alți studenți străini înmatriculați la această facultate. Organizată 

sâmbătă, 3 noiembrie, ea a reunit 6 echipe de studenți din 6 țări, 

care au gătit câte un preparat tradițional din țara lor, au prezentat 

ingredientele, modul de preparare și ocazia cu care se consumă, 

după care a urmat o sesiune de degustare a produselor realizate. 

Pe masă au fost așezate produse din Spania, Turcia, Ucraina, 

Turkmenistan, Republica Moldova și România, într-o gamă de 

gusturi, culori și arome foarte diferite, dar atractive și apetisante. 

Echipele Spaniei și Turciei au fost formate din studenții Erasmus+ 

aflați în acest semestru la FSEAP, în timp ce echipele din Ucraina, 

Republica Moldova și Turkmenistan au fost formate din studenți 

de la programul de studii de licență Afaceri internaționale, anul I. 

Pentru echipa României, au gătit studenți de la programul de 

masterat cu predare în limba engleză Planning of New Tourism 

Products and Destination Management, anul I. Organizatorul 

acțiunii, conf. univ. dr. Angela Albu, responsabilul Erasmus al 

FSEAP, a declarat că astfel de activități sunt foarte importante 

pentru integrarea studenților străini în colectivele de studenți, 

oferind posibilitatea de a se cunoaște reciproc, de a schimba 



informații legate de cultura, obiceiurile și tradițiile fiecărui popor. 

La nivelul FSEAP există o preocupare constantă pentru 

internaționalizare și, în acest context, promovarea facultății prin 

intermediul studenților care vin și studiază aici este una dintre 

metodele cele mai eficiente. Pe lângă această manifestare, 

studenții străini sunt implicați constant în activități 

extracurriculare comune cu studenții români (excursii, conferințe, 

întâlniri cu invitați etc.), astfel încât perioada pe care o petrec în 

universitatea suceveană să nu fie doar una de pregătire 

profesională, ci și de dezvoltare personală.  
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc marți, 13 

noiembrie a.c., de la ora 12:00, în Aulă Corp E, conferința de 

lansare a proiectului cu titlul „Centru pentru transferul  de 

cunoștințe către întreprinderi din domeniul ICT – CENTRIC”. 

Potrivit unui comunicat de presă, obiectivul general al proiectului 

constă în realizarea unui centru de transfer de cunoștințe între 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și companii activând 

în domeniul tehnologiilor informaționale și de comunicații (TIC) 

în Regiunea Nord – Est a României, cu prioritate acordată 

companiilor din județele Suceava, Botoșani și Neamț. 

Reprezentanții USV au arătat că rezultatele așteptate în urma 

implementării proiectului sunt: o ofertă de expertiză a USV 

adresată în special întreprinderilor din regiunea Nord-Est; 

minimum 10 expresii de interes din partea unor întreprinderi din 

zonă ce doresc să acceseze oferta de expertiză a USV prin 

implicarea în proiect; minimum 20 întâlniri individuale cu 

întreprinderi din Regiunea Nord-Est pentru identificarea nevoilor 

acestora și adaptarea ofertei de expertiză a USV la nevoile 

identificate; o sesiune de instruire având ca temă oferirea de 

servicii suport pentru întreprinderi de către o universitate; cel 

puțin 10 noi întreprinderi, față de cele ce și-au manifestat interesul 

în perioada de pregătire a proiectului, vor depune expresii de 

interes pentru a fi implicate în activități de tip B și C; minimum 2 

întreprinderi din Regiunea Nord-Est care au accesat infrastructura 

CD a USV pe baza unor contracte subsecvente încheiate în cadrul 



prezentului proiect; minimum 6 întreprinderi din Regiunea Nord-

Est cu care au fost încheiate și derulate contracte de colaborare cu 

USV în vederea derulării unor activități de cercetare industrială. 

„Contractul de finanțare Cod SMIS 119722 a fost semnat în data 

de 13 Iunie 2018, iar perioada de implementare a proiectului este 

de 60 de luni”, arată sursa citată. 

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 15.403.125,00 

Lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 11.300.630,25 Lei. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare 

Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-

2020.  
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Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS) în 

colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și Casa de 

Cultură a Studenților, organizează marți, 27 noiembrie a.c., 

începând cu ora 18:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, Balul 

Bobocilor 2018, ce are ca temă „Centenarul Marii Uniri”. 

„Tema aleasă este una plină de semnificație, ce și-a pus amprenta 

pe întreaga țară în acest an, iar noi, studenții USV vrem să o 

sărbătorim prin cel mai important proiect al nostru, Balul 

Bobocilor. Pe scenă vor debuta 11 perechi de boboci, ce se vor 

lupta cot la cot cu cele mai bune arme ale lor, talentul, carisma și 

atitudinea, pentru a dobândi titlurile de Miss și Mister Boboc USV 

2018. În acest an, pe scenă vor urca invitați de seamă, spectacolul 

începând cu trupa BOSQUITO, iar la final un super concert marca 



GUESS WHO”, a precizat Lăcrămioara Flutur- Vicepreședinte 

PR și IT ASUS. 

Petrecerea va continua, cu After Party-ul, organizat la Versus Bar 

& Restaurant. 

Biletele se pot achiziționa de la sediul ASUS (căminul 2, camera 

017) sau de la sediul Casei de Cultură a Studenților (Strada 

Zorilor, nr.6 ) la prețul de 20 de lei. 
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După două săptămâni de pauză competițională, echipa de handbal 

seniori a Clubului Universitar din Suceava revine în fața propriilor 

spectatori cu un nou meci contra unei echipe cu pretenții la 

podium. Mâine seară, de la ora 18.00, elevii lui Adi Chiruț și Iulian 

Andrei vor întâlni la sala „Dumitru Bernicu” de la LPS Suceava 

finalista din sezonul trecut, Steaua București. În această pauză, 

handbaliștii suceveni s-au pregătit foarte bine pentru perioada și 

meciurile importante ce urmează, lucrând în special la capitolul 

moral, acolo unde au picat la un moment dat. 

„Suntem hotărâți să abordăm meciul cu Steaua cu maximă 

seriozitate. Ne-am pregătit bine în ultima perioadă și-am trecut 

peste ultimele două eșecuri, care din punctul meu de vedere ne-au 

îmbărbătat și ne-au arătat ce trebuie de îndreptat, dar și lucrurile 

bune pe care trebuie să le facem în continuare. Steaua pornește ca 

favorită în acest meci datorită superiorității, dar ținând cont că 

jucăm acasă și că avem o datorie față de suporterii noștri după 



ultima partidă, ce a fost una nereușită, ne vom bate și cred că vom 

câștiga această confruntare”, a explicat Florin Ciubotariu. 

Un alt jucător cu o experiență mare, Cristian Adomnicăi, este de 

părere că la ultimul meci echipa a arătat mult mai bine și mai 

legată. 

 

 

 

Adi Pîrgaru 
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CSU Suceava are parte de un nou meci extrem de dificil în acest 

tur de campionat, în etapa a IX-a a Ligii Naționale de handbal 

masculin adversară urmând să-i fie Steaua București. Partida va 

avea loc sâmbătă 10 noiembrie de la ora 18.00. 

Gruparea suceveană are doar două puncte în clasament și a avut și 

un ghinion teribil în finalurile din trei runde. Se pare că ghinionul 

sucevenilor continuă pentru că ei nu vor putea conta la întâlnirea 

cu steliștii pe Burlacu, Petrea și Olariu, toți trei cu accidentări mai 

grave decât se aștepta. Singurul lucru cu care gazdele au un 

oarecare avantaj față de formația bucureșteană este acela că sunt 

mai odihniți în comparație cu adversarii lor care au evoluat în 

SEHA League în Macedonia la mijlocul acestei săptămâni. 

„Va fi un meci foarte complicat cu Steaua mai din cauza faptului 

că nu putem conta pe trei jucători de bază, Burlacu, Petrea și 

Olariu, toți trei având accidentări destul de grave. 

Trebuie să mergem înainte așa cum putem și să ne luptăm pentru 

victorie. Vom avea din nou de partea noastră minunatul public 

sucevean și sper ca de această dată șansa să ne surâdă măcar puțin. 



Oaspeții noștri vin puțin obosiți, dar au un moral bun după 

succesul de la Skopje. Oricum, ne vom bate cu ei așa cum am 

făcut-o de fiecare dată” a declarat antrenorul Adrian Chiruț. 

 

 

 

________ 
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