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Evenimente 

 

Miercuri, 19 decembrie a.c., de la ora 16.00, la Biroul Francez, 

grupa de copii cu vârste între 6 și 8 ani continuă aventura pe 

tărâmul limbii franceze, însoțiți de dna lector dr. Mariana Șovea 

de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. 

Potrivit reprezentanților Biroului Francez, la cursul de săptămâna 

aceasta micii francofoni vor învăța despre sărbătoarea 

Crăciunului și vor repeta un bine-cunoscut cântec francez, „Vive 

le vent”. 

La sfârșitul orei, toți copiii care au frecventat cursul „Le français, 

c’est facile!” în acest semestru vor primi câte o surpriză dulce și 

rechizite școlare ca răsplată pentru munca lor. La această 

activitate va fi prezent și lectorul de franceză, Maxence Caron, 

care va vorbi copiilor despre cum se sărbătorește Crăciunul în 

Franța. 

Începând cu ora 17.00, elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 Suceava, 

îndrumați de dna prof. Anca Căldăuș, ne vor introduce în 

atmosfera sărbătorilor de iarnă prin activitatea ce o vor desfășura 

sub genericul Traditions de Noël. 

Activitatea face 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” din Suceava și sprijinit de Agenția 

Universitară a Francofoniei. 

Intrarea este liberă. 
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Evenimente 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava găzduiește, marți, 

18 decembrie a.c., începând cu ora 15:00, un eveniment dedicat 

patrimoniului construit al Bucovinei și proiectului de cercetare 

PORT Cultural, proiect finanțat de UEFISCDI și coordonat de 

universitatea suceveană. 

De asemenea, de la ora 17.00, în Atrium-ul corpului E, sub 

titulatura Oameni și Case din Bucovina, va fi vernisată expoziția 

de fotografii realizate de către studenții Facultății de Științe 

Economice și Administrație Publică, specializarea Economia 

Comerțului, Turismului și Serviciilor, în vara acestui an, în 

cadrul proiectului Salvează Satul Bucovinean. 

Programul pregătit de organizatori va fi completat de colindele 



copiilor de la grădinița Școlii „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. 

 

 

________ 

 

 

 

 

Eveniment 

„Oameni și Case 

din Bucovina” la 

Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

 

 

 

www.edumanager.ro 

 

 

Universități 

 

IDEM 

 

________ 

 

 

 

 

Mâine, la USV, 

vernisajul 

expoziției „Oameni 

și Case din 

Bucovina” 

 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Local 

 

IDEM 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

 

Expoziţia de 

fotografii „Oameni 

şi case din 

Bucovina” 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Ultima oră 

local 

 

 

IDEM 



 

 

 

________ 

 

 

 

Patrimoniului 

construit al 

Bucovinei 

prezentat la USV 

 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

 

Social 

 

IDEM 

 

 

________ 

 

 

 

Oameni și case din 

Bucovina – 

expoziţie foto, pe 

18 decembrie, la 

USV Suceava  

 

 

 

www.suceava-

smartpress.ro 

 

 

Cultural  

 

 

IDEM 

 

 

________ 

 

 

 

 

Expoziţia de 

fotografii „Oameni 

şi case din 

Bucovina” 

 

 

 

www.vivafm.ro 

 

 

Știri Suceava 

 

 

IDEM 

 

 

C.P. 

 

 

 

Gala Patrimoniului 

Cultural din 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.2 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Centrul 

Europe Direct Nord-Est, împreună cu SC Cotnari SA şi în 

parteneriat cu Palatul Culturii, a organizat, în data de 12 

https://www.crainou.ro/2018/12/11/gala-patrimoniului-cultural-din-regiunea-nord-est/
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Regiunea Nord-Est 

 

decembrie 2018, la Palatul Culturii din Iaşi, Gala Patrimoniului 

Cultural din Regiunea Nord-Est, dedicată actorilor regionali care 

promovează patrimoniul cultural material şi imaterial al acestei 

regiuni. 

Din partea USV a fost prezentă dna. Dr. Carmen Cașovschi, 

conf.univ. la Facultatea de Științe Economice și Administrație 

Publică. 
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La Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni a avut 

loc joi, 13 decembrie a.c., lansarea volumului „3 povești 

englezești”, carte ce cuprinde traducerea a trei dintre cele mai 

spumoase povești scrise de Joseph Jacobs. 

Traducerea este semnată de Cercul de Traduceri din cadrul 

proiectului ROSE MIRAGES FLSC, desfășurat la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

„Traducerea din limba engleză a fost realizată de un colectiv de 

21 de studenţi ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, 

îndrumați de conf. univ. dr. Daniela Hăisan, reprezentați la 

lansare de studentele Ioana-Niculina Istrate, Felicia Malai, 

Emilia-Elena Ursu și Iuliana-Maria Zebreniuc. Ilustrațiile, create 

de artistul plastic Ana-Maria Ovadiuc, au făcut deliciul micilor 

participanți, elevi ai claselor primare și gimnaziale din 

ospitalierul liceu gazdă”, a arătat Ana-Maria Antonesei, 

masterandă a Facultăţii de Litere şi Știinţe ale Comunicării. 

Astfel, cei prezenți au avut ocazia să pătrundă în lumea 

poveștilor, grație unei atmosfere plăcute, perfecte pentru un ceas 

https://www.crainou.ro/2018/12/11/gala-patrimoniului-cultural-din-regiunea-nord-est/


de carte și de lectură. 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava organizează un concert susținut de Horia Brenciu 

& HB Orchestra. 

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 22 decembrie a.c., de la ora 

19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava. 

Prețul unui bilet este de 50 de lei pentru publicul larg și de 30 lei 

pentru studenți, elevi și pensionari. 

Biletele se pot achiziționa online de pe www.ccs-sv.ro / 

www.biletesuceava.ro, de la sediul CCS din str. Zorilor nr. 6 

(lângă Auto Albina), de luni până vineri, în intervalul orar 9:00 – 

17:00, sau de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor. 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 

0752/092.606. 
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CSU Suceava a încheiat prima parte a sezonului oficial 2018-

2019 al Ligii Naționale de handbal masculin și a intrat în vacanță 

până la începutul lunii viitoare. În cele 14 meciuri disputate, 

sucevenii au strâns trei victorii, două remize și nouă înfrângeri și 

se află pe locul 12, la un singur punct de locul 10. 

Universitatea va relua campionatul pe 30 ianuarie, cu un meci pe 



teren propriu în compania celor de la Potaissa Turda. 
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Săptămâna trecută, Liga Naţională de handbal a intrat în vacanţa 

de iarnă pentru o lună şi ceva, până pe 31 ianuarie, când este 

programată a doua etapă din retur. După cele 14 etape disputate 

din acest sezon s-a făcut şi un clasament al marcatorilor, top 10 

în care se află şi un jucător de la Universitatea Suceava.  

Cel mai bun marcator al sucevenilor pregătiţi de Adrian Chiruţ şi 

Iulian Andrei este interul Adrian Tîrzioru, care-n 13 din cele 14 

meciuri a reuşit pentru CSU Suceava un număr de 68 de goluri, 

cu care se clasează pe locul cinci în topul marcatorilor din Liga 

Naţională. 

 

Liderului clasamentului golgheterilor din Liga Naţională este 

internaţionalul român Alexandru Csepreghi, care la finalul anului 

2018 este singurul din primul eşalon ce a trecut de cota 100. Pe 

locul 6 – 7 se află un fost jucător ce a evoluat la Universitatea 

Suceava, Florin Dospinescu, care acum evoluează la AHC 

Dunărea Călăraşi.   
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Locale 

Locatarii de pe Aleea Nucului a municipiului Suceava au găsit 

insecta în apartamente. S-au gândit că provine din canalizarea 

blocului. Târziu şi-au dat seama că o aduceau în case pe haine şi 

pe încălţăminte. Insecta a colonizat teii din prejma blocurilor. 

 

Insecta este urât mirositoare şi se înmulţeşte foarte repede. A 

colonizat teii de pe Aleea Nucului a municipiului Suceava. 

Pentru că este iarnă, insectele pot fi observate foarte uşor pe 

scorţa copacilor. Cum dau de căldură şi se dezmorţesc devin 

active. 

 

Puţini specialişti din nordul României cunosc insecta. Printre ei, 

Mihai-Leonard Duduman de la Facultatea de Silvicultură a 

Universităţii „Ştefan cel Mare”. El ne-a spus că este de origine 

mediteraneană şi că este inofensivă şi pentru tei şi pentru mobilă. 

„Oxicarenus lavaterae este o specie invazivă de ploşniţe, de 

origine mediteraneană, ce trăieste la noi pe arbori de tei, formând 

aglomerari mari de indivizi. Nu produce mari probleme arborilor 

colonizaţi, dar creează disconfort vizual oamenilor, prin 

aglomerările formate”, ne-a declarat specialistul. Mihai-Leonard 

Duduman a mai spus că pentru Suceava este o nouă specie de 

insecte. „Cea mai bună soluţie e ca populaţia sa fie informată că 

această insectă nu reprezintă o problema semnificativă pentru 

arborii gazda. Ca şi prezenţă în parcuri, poate fi comparată cu 

specia nativa Pyrrhocoris apterus (vaca domnului), pe care o 

întâlnim des mai ales primăvara. Această nouă specie, fiind 

inofensivă pentru om şi tei, e recomandat sa fie doar 

monitorizată. În câţiva ani populaţiile ei se vor regla în mod 

natural. De remarcat că fotografia dumneavoastră certifică prima 

semnalare a speciei în Suceava, cu toate că în România este 



prezentă de mai mult timp”, a explicat inginerul silvic, care este 

şef lucrări la USV. 

 

 


