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Evenimente 

 

Miercuri, 12 decembrie, la ora 17.00, la Biroul Francez, micii 

francofoni continuă învățarea limbii franceze cu lector dr. 

Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării. Săptămâna aceasta ei vor aprofunda vocabularul de 

iarnă, vor formula dorințe, vor cânta, vor desena și se vor 

juca  alături de ariciul Léo și de  Maxence Caron, lectorul de 

franceză. 

Potrivit reprezentanților Biroului Francez, începând cu ora 18.00, 

elevii Colegiului Național de Informatică  „Spiru Haret”, clasa a 

IV-a C, a III-a C de la Școala Gimnazială Nr. 1, Suceava, elevii 

Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, ai Colegiului Tehnic 

„Al. I. Cuza”, ai Colegiului Tehnic „Petru Mușat” și ai 

Colegiului „Vasile Lovinescu” Fălticeni, coordonați de prof.dr. 

Aura Mihoc,  prof. Anca Căldăruș, prof. Mihaela Rusu, pr. prof. 

dr. Cristian Mihoc, prof. Mihaela Șerban, prof. Loredana Gașpar, 

prof. Daniela Sandu,  prof. Fodor Oana vor organiza un „Târg de 

Crăciun”  în scop caritabil. 

„Ei vor oferi invitaților recitaluri de colinde în limba franceză, o 

expoziție de obiecte confecționate manual, create în spiritul 

sărbătorilor de iarnă, felicitări, globuri, îngerași în tehnica 

quilling-ului, ornamente din materiale reciclabile  (hârtie, lemn, 

material plastic ) precum și produse de patiserie. Activitatea are 



o importantă componentă socială, adresându-se și copiilor din 

medii defavorizate și are ca scop facilitarea accesului acestora la 

activități culturale. „Târgul de Crăciun” va fi cu vânzare, iar 

obiectele confecționate de elevii celor patru Colegii vor putea fi 

cumpărate. Banii obținuți din vânzarea acestora vor fi donați în 

scop caritabil copiilor Centrului de Zi Sf. Vineri, Suceava”, a 

menționat sursa citată. 

Activitățile fac parte din proiectul Francofonia în comunitate, un 

proiect realizat de Biroul Francez din Suceava în colaborare cu 

Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” și sprijinit de Agenția Universitară a 

Francofoniei (AUF). Intrarea este liberă. 
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Evenimente 

 

Organizația studențească “Clubul de Marketing” din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava organizează, cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă, Târgul de Crăciun în scop caritabil „Moș 

Crăciun există, Moș Crăciun ești TU”. Târgul se va desfășura în 

Corpul E al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în 

perioada 10-14 decembrie a.c., în intervalul orar 10:00- 16:00. 

„În cadrul evenimentului vor fi vândute produse hand made 

(picturi, ornamente pentru Crăciun, bijuterii) la un preț simbolic, 

iar banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de produse 

alimentare/cadouri, care vor fi donate copiilor din centrele de 

plasament din Suceava”, au arătat reprezentanții  Clubului de 

Marketing. 

Potrivit sursei citate, cei interesați de acest târg pot rezerva 



online produsele, de pe pagina de Facebook a organizației 

“Clubul de Marketing” (https://www.facebook.com/Clubul-de-

Marketing-2174710395925178/). 
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Actualitate  

 

17 cursanți ai Lectoratului de limbă română al USV din cadrul 

Universității Naționale „Yurii Fedkovych” din Cernăuți (UNYF), 

însoțiți de lector, Gina Puică, au participat, în perioada 3-6 

decembrie a.c., la aplicația practică „România: oameni, natură, 

istorie”. 

Cursanții cernăuțeni participanți, studenți și cadre didactice 



participat la 

aplicația practică 

„România: oameni, 

natură, istorie” 

universitare cu profiluri foarte diverse, începători și avansați în 

studiul limbii și culturii române, au avut ocazia să descopere, în 

trecere sau pe îndelete, localitățile Sighișoara, Brașov, Poiana 

Brașov, Sinaia, Vatra Dornei, Suceava, spații naturale și 

culturale deosebite, printre care Castelul Peleș (Sinaia) sau 

Șcheii Brașovului, cu prima școală românească. 

Imersiunea lingvistică și culturală în România a cursanților și 

vizitele ghidate la care au participat au fost completate de o 

sesiune itinerantă de comunicări interdisciplinare despre 

România, susținute de câțiva dintre participanții la aplicație, întru 

folosul tuturor. Prezentările au fost susținute de studenții Vitalii 

Murafa și Kristina Nikolenko (despre figura istorică a lui Vlad 

Țepeș și diversele sale reprezentări) și Sofia Lytva (despre 

Munții Făgăraș), precum și de cadrele didactice Daria 

Kholiavchuk (despre Munții Carpați), Yarina Vyshpynska 

(despre Ciprian Porumbescu) și Inessa Krasnokutska (despre 

orașul Suceava). 

Aplicația practică „România: oameni, natură, istorie”, creată 

pentru cursanții Lectoratului de limbă română de la Cernăuți în 

februarie 2016 și ajunsă la a cincea ediție, a fost organizată cu 

sprijinul logistic și financiar al USV. 
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Cei șapte ani de parteneriat între Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (USV) și Parcul Național Călimani (PNC) au fost 

marcați, în luna noiembrie, prin două activități în teren, la 

inițiativa lectorului univ. dr. Codruț Șerban, cadru didactic al 

USV și voluntar al PNC. 

Potrivit unui comunicat al USV, activitățile de igienizare 

desfășurate de studenți ai Facultăților de Litere și Științe ale 

Comunicării, Științe Economice și Administrație Publică, Istorie 

și Geografie și Silvicultură, în Poiana Frumușica, zona Vârfului 

Călimanul Cerbului (2013), dar și pe traseul turistic din 

Rezervația  de jnepeniș cu Pinus Cembra, au fost completate de o 

amplă acțiune de refacere a marcajelor de limită între zona de 

conservare durabilă și cea de protecție integrală (pătrat albastru 

încadrat de pătrat alb) din cadrul PNC. 



„Reușita activităților comune USV – PNC din ultimii 7 ani, 

derulate prin implicarea studenților suceveni și a echipei de 

profesioniști a PNC, nu se măsoară doar prin cantitatea de 

deșeuri colectate sau numărul de marcaje realizate, ci și prin 

efectul pe care minunatele peisaje din Parcul Național Călimani 

îl au asupra voluntarilor care învață să prețuiască viața, să 

respecte natura și să conștientizeze importanța strategică a zonei 

pentru generațiile viitoare”, a precizat Codruț Șerban. 

Rezervația științifică de jnepeniș cu Pinus cembra din interiorul 

Parcului Național Călimani este o arie protejată de interes 

național, unică atât în România, cât și în Europa, a cărei valoare 

științifică a atras atenția a numeroși cercetători în domeniu. 

Aceasta se întinde pe o suprafață de 384,2 hectare și a fost 

înființată în anul 1971. Zâmbrul (Pinus cembra) este un arbore 

din grupa coniferelor, relict glaciar, iar literatura de specialitate 

consemnează prezența în Călimani a peste 2000 de exemplare, 

printre care și cel mai în vîrstă exemplar existent în Carpații 

Orientali, un arbore de 22 m înălțime și cu diametrul trunchiului 

de 116 cm, estimat la 800 de ani. 
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La sfârșitul săptămânii trecute s-au disputat ultimele trei partide 

din etapa cu numărul XIII din Liga Națională de Handbal, ultima 

din turul de campionat. Minaur Baia Mare a reușit să plece cu un 

punct de pe terenul campioanei Dinamo București. Fără patru din 

jucătorii cu experiență, Csepreghi, Mureșan, Vujadinovic și 

Marta, lăsați acasă în perspectiva meciului de Cupă cu Dunărea 

Călărași, Minaur Baia Mare a pus mari probleme campioanei și 

chiar putea pleca cu toate punctele din Capitală. „Câinii roșii” au 

alergat în permanență după adversar, au condus o singură dată pe 

tabelă, 31-30 în ultimul minut, iar Cristescu a semnat ultimul gol 



al disputei, de pe pivot. Trebuie însă remarcată prestația lui 

Țenghea, portarul băimărenilor având un mare aport la rezultatul 

final. În al doilea meci, CSM Făgăraș a reușit prima victorie în 

deplasare din acest campionat, la Bacău. 

Jucătorii antrenați de Adi Petrea au câștigat cu 26–23, într-o 

dispută în care linia de nouă metri a oaspeților a dat satisfacție. 

Vancea, Popia și Ungureanu au marcat împreună 20 de goluri, 

lider fiind interul dreapta, cu opt reușite. În premieră, în lotul 

brașovenilor s-a aflat Dan Vasile, portarul împrumutat de la HC 

Dobrogea Sud Constanța. Dunărea Călărași n-a avut o misiune 

ușoară la Buzău, însă a bifat trei puncte importante în 

clasamentul Ligii Zimbrilor. S-a mers cap la cap până în minutul 

48, după care au urmat trei goluri consecutiv marcate de 

călărășeni, prin Soare și Hanțaru, care au rupt echilibrul în 

partidă. Hanțaru a fost de altfel și cel mai bun marcator al 

Dunării, cu 11 reușite. Călărășenii ajung la 8 victorii în acest 

sezon, dacă includem aici și disputa cu Turda pierdută la „masa 

verde”, decizie la care conducerea clubului a depus apel. Din 

turul de campionat a mai rămas de disputat doar o singură partidă 

restantă, Dinamo București – CSM București, ce a fost 

programată în 2019. 

Universitatea Suceava a pierdut la 12 goluri la Focșani, la 

capătul unui meci în care n-a putut conta pe mai mulți jucători 

importanți, Burlacu, Baican, Târzioru, Olariu, Lakovic și Petrea. 

Sucevenii au încheiat turul de campionat pe locul 11, la egalitate 

de puncte cu locul 10, pe care a trecut CSM Făgăraș, echipă ce 

are un golaveraj mai bun. 

Miercuri 12 decembrie, studenții vor încheia meciurile oficiale 



pe 2018 cu o deplasare foarte dificilă la CSM București, în prima 

etapă a returului. 
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Miercuri, de la ora 16.30, echipa de handbal seniori a 

Universității Suceava va juca ultimul meci oficial din anul 2018 

în Liga Națională, primul din returul sezonului regulat. Fără șase 

jucători importanți, ce sunt accidentați, Burlacu, Târzioru, 

Petrea, Baican, Olariu și Lakovic, echipa pregătită de antrenorii 

Adrian Chiruț și Iulian Andrei va avea o misiune extrem de 

dificilă pe terenul liderului la zi, CSM București. La fel ca-n 

ultima etapă, echipa suceveană va apela și la jucători de la echipa 

a doua, mai ales pe extrema dreaptă, acolo unde nu mai are nici 

un jucător valid, dar și la interi și pivot. 

După această partidă, studenții vor avea pauză competițională 

până pe 30 ianuarie, când vor relua campionatul cu un meci în 

fața propriilor suporteri, cu Potaissa Turda.   
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Actualitate 

 

La 10 ani și jumătate de la transmiterea în administrare a clădirii 

de pe strada Universității nr. 3A, către USV, Planetariul 

Observator Astronomic din Suceava, va trebui să revină în 

administrarea Consiliului Județean – Muzeul Bucovinei. Decizia 

a fost impusă de către autoritățile fiscale, la sfârșitul toamnei 

acestui an iar Muzeul Bucovinei, entitate care a făcut obiectul 

verificării finanțiștilor, a fost somată să ducă la îndeplinire acest 

verdict. 

Conform actului de control al Direcției Generale Regionale a 

Finanțelor Publice Iași, încheiat și semnat în data de 6 noiembrie 

2018, în termen de 60 de zile va trebui făcută recuperarea, 

reevaluarea și reînregistrarea în evidența contabilă a Muzeului 

Bucovinei a obiectivului Observator Astronomic- Planetariu, 

împreună cu terenul aferent. 

Dispoziția autorității financiare are la bază articolul 4 din 

Hotărârea de Guvern 1445/2007, privind schimbarea regimului 

juridic al unor bunuri. Pentru că acum un deceniu nu s-a ținut 

cont de faptul că Planetariul face parte din categoria bunurilor 

destinate organizării și funcționării Complexului Muzeal 

Bucovina, acestea vor trebui să fie repreluate de actualul Muzeu 

al Bucovinei, de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava. 

Este în pregătire o hotărâre de Consiliu Județean, în acest sens, 

care va fi supusă votului deliberativului județean în ședința 

ordinară din această ultimă lună a anului 2018. 

Readucem aminte că tot într-o ședință de Consiliu Județean, din 

data de 18 aprilie 2008, s-a votat hotărârea cu numărul 44, prin 

care Planetariul din Suceava a trecut din administrarea 



Consiliului Județean în administrarea Universității ”Ștefan cel 

Mare”. Cu acel prilej, USV a preluat și angajații de la Complexul 

Muzeal Bucovina, care lucrau la Planetariu. 

Reprezentanți ai Consiliului Județean au transmis garanții că 

instituția Consiliului Județean, prin Muzeul Bucovinei, va 

asigura continuarea serviciilor la Planetariul – Observator 

Astronomic de pe strada Universității nr. 3A. 

 

 


