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Șeful Delegaţiei Generale Valonia-Bruxelles la Bucureşti, 

diplomatul Eric Poppe, a efectuat o vizită de două zile la 

Suceava, la Universitatea „Ștefan cel Mare”, pentru discutarea 

proiectelor comune care vor fi derulate în acest an. După 

întâlnirea cu conducerea USV, Eric Poppe a declarat, ieri, că 

proiectele de colaborare a Delegaţiei cu Suceava sunt „foarte 

puternice”, încă de la deschiderea biroului în România, în 2015, 

şi că vor continua în 2019 în domeniul cercetării ştiinţifice, 

cultură, social, promovarea limbii franceze şi în educaţie. 

Diplomatul belgian a subliniat cooperarea foarte bună cu prof. 

univ. dr. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, „în folosul comunităţilor 

noastre”. Potrivit acestuia, Delegaţia Valonia-Bruxelles va 

acorda în continuare burse în Belgia studenţilor care vor să 

devină profesori de limba franceză, dar are în vedere extinderea 

duratei de studiu la universităţi belgiene, de la o lună, la două, 

trei luni, şi creşterea numărului de bursieri. „Dorinţa noastră este 

ca Suceava să devină centru de formare pentru profesori de 

limba franceză şi vom acorda tot sprijinul Delegaţiei, în acest 

sens”, a declarat Eric Poppe. 

De asemenea, ieri s-au creionat proiecte pentru stagii de formare 

pentru profesorii de limbă franceză, dar şi proiecte culturale, de 

organizarea de ateliere pentru tineri scriitori care scriu atât în 



română, cât şi în franceză, pregătirea adulţilor în „specializarea” 

de desene pentru copii, organizarea de expoziţii etc. 

  

Astrofizicianul Yaël Nazé, de la Universitatea din Liège, invitată 

pentru o conferinţă la Suceava 

Șeful Delegaţiei Generale Valonia-Bruxelles la Bucureşti s-a 

declarat impresionat de rezultatele sucevenilor în astrofizică şi 

astronomie şi a spus că va face toate demersurile pentru ca în 

această vară să vină la Suceava astrofizicianul Yaël Nazé, 

cercetător la Institutul de Astrofizică şi Geofizică al Universităţii 

din Liège. „Suceava este deja un punct de referinţă în astrofizică, 

la nivelul României, şi cred că o conferinţă a doamnei Yaël 

Nazé, aici, cu organizare de ateliere, ar fi binevenită”, a declarat 

diplomatul belgian. Având în vedere studiile multidisciplinare 

ale astrofizicianului Yaël Nazé, legate de interacţiunea 

astronomiei cu istoria, filozofia şi arta, Eric Poppe consideră că 

ea ar putea fi foarte interesată de proiecţiile solare de la Biserica 

UNESCO „Sfânta Cruce” din Pătrăuţi. 

Din punctul său de vedere, relaţia dintre Belgia şi România este 

„una specială”, deoarece cele două ţări au multe lucruri în 

comun: un patrimoniu cultural foarte bogat şi valoros, dar 

insuficient cunoscut şi promovat în lume, simţul umorului şi o 

anumită reţinere de a se lăuda şi a se pune în valoare. „Atât 

belgienii, cât şi românii sunt prea modeşti. Avem atât de multe 

lucruri cu care ne putem mândri, dar despre care ştie foarte 

puţină lume că cei care le-au creat sunt belgieni sau români”, a 

mai spus Eric Poppe. 



Delegaţia Generală Valonia-Bruxelles la Bucureşti reprezintă 

Federaţia Valonia-Bruxelles, Valonia şi Comisia Comunităţii 

Franceze din Regiunea Capitalei Bruxelles pentru următoarele 

ţări din Europa Centrală şi de Est: România, Bulgaria, Moldova 

şi fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Prin prezenţa acesteia 

la Bucureşti, autorităţile politice ale Federaţiei Valonia-Bruxelles 

îşi manifestă interesul pentru această regiune a Europei.  

România reprezintă o zonă prioritară pentru autorităţile politice 

francofone din Belgia, conform site-ul Delegaţiei, dar misiunea 

belgiană la Bucureşti are, de asemenea, rolul de a face cunoscută 

întreaga diversitate a Valoniei-Bruxelles şi să ajute Valonia şi 

Bruxelles să stabilească contactele necesare pentru realizarea 

proiectelor pe care le iniţiază. 
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Studenții Universității „Universității Ștefan cel Mare” intră, 

peste doar câteva zile, în focul examenelor din prima sesiune din 

acest an, perioada de testare a cunoștințelor fiind programată 

până la mijlocul lunii februarie. 

Urmează apoi o binemeritată pauză de o săptămână, iar cei care 

nu vor reuși să treacă cu brio de examene vor primi o a doua 

șansă în săptămâna de restanțe. Semestrul al II-lea începe pe 25 

februarie. 

Pentru a face față stresului sesiunii, specialiștiidin cadrul 

Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al 

Universităţii vin în sprijinul studenţilor emotivi printr-un 

program de consiliere şi traininguri pentru perioada sesiunii. 

Cum perioadele de teste şi examene din sesiunile studenţilor sunt 



stresante pentru cei implicaţi, este important pentru orice student 

să ştie cum să-şi gestioneze emoţiile, astfel încât ele să nu 

afecteze în mod negativ rezultatul final. 

„Unii dintre voi aţi aflat de la trainingurile CCOC cum să 

învăţaţi şi cum să vă pregătiţi de învăţare. Dacă nu aţi participat 

la trainingurile organizate în lunile noiembrie şi decembrie 2018, 

aveţi posibilitatea să vă îmbunătăţiţi eficiența învăţării prin 

sesiuni individuale, care au loc începând cu această săptămână. 

Vă rugăm să consultaţi programul de săptămâna viitoare al 

consilierilor vocaţionali și vă poftim la învățare!”, este mesajul 

transmis de consilierii USV. 

Sesiunile sunt susținute de lector dr. Marcela Hurjui, conf. dr. 

Mihai Popescu, asistent univ. dr. ing. Ovidiu Ionuţ Gherman, de 

pe 21 până pe 31 ianuarie, studienții care doresc să participe 

trebuind să se adreseze centrului. 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră oferă servicii de 

consiliere pentru orientare în carieră, consiliere psihologică şi 

psihoterapie, evaluare psihologică, training profesional. 

Totodată, periodic organizează studii referitoare la motivaţia 

studenţilor USV, traseul profesional al absolvenţilor instituţiei 

etc. 

Cea de-a doua sesiune de examene este programată în vară, în 

luna iunie, iar cea de restanțe în iulie. 
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Alin Firfirică, sportiv cu dublă legitimare la Clubul Sportiv 

Universitar Suceava și CSA Steaua București, a fost unul dintre 

protagoniștii Galei Atletismului Românesc, eveniment găzduit de 



 Suceava, este 

atletul anului 2018 

în România 

 

 

Teatrul Elisabeta din București, la mijlocul acestei săptămâni. 

Discobolul în vârstă de 23 de ani, medaliat la multiple competiții 

naționale și internaționale, a fost desemnat cel mai bun atlet al 

României în 2019, an în care a participat și la Campionatul 

European de la Berlin, unde a ajuns până în finală. 

„Pentru anul acesta, doresc să fac aceeași surpriză și la 

Mondiale, adică să intru în finală. Iar în 2020 vreau neapărat o 

medalie la Tokyo.Nu accept să mă întorc fără o medalie de la 

Jocurile Olimpice. Asta deşi la nivel mondial concurenţa e foarte 

mare. Mă aștept la o competiţie foarte grea la Tokyo, iar eu 

probabil că voi fi din nou cel mai tânăr concurent, așa cum s-a 

întâmplat și în finala de la Europenele de la Berlin. După părerea 

mea o aruncare de 68 de metri ar putea fi suficientă pentru o 

medalie”, a declarat atletul antrenat de Daniela Costian și Ioan 

Zanfirache. 

Alin Firfirică îi calcă astfel pe urme aruncătorului în greutate 

Andrei Gag, în prezent la CSM București, care a primit a primit 

aceeași distincție în urmă cu doi ani, pe când era legitimat tot la 

CSU Suceava. 

„Este o mare onoare nu numai pentru clubul nostru cât şi pentru 

oraşul şi judeţul Suceava, și nu putem decât să mândrim cu 

faptul că avem în curtea noastră atletului anului 2018 din 

România. Așa cum am spus și cu alte ocazii, Alin este un sportiv 

tânăr, cu reale calități, căruia îi prevăd un mare viitor. Îl văd 

capabil să cucerească o medalie olimpică și să intre astfel în 

istoria atletismului românesc”, a declarat președintele clubului 

CSU Suceava, Sorin Rață. 



  

Dorneanul Gabriel Bularda a fost ales cel mai bun atlet juniori 

din 2018 

În prezența unor oficialități din lumea sportului, a numeroși 

campioni europeni, mondiali și olimpici, în cadrul galei de la 

Teatrul Elisabeta a fost premiat și dorneanul Gabriel Bularda. 

Sportivul antrenat de Cristian Prâsneac, legitimat la CSM Vatra 

Dornei și CSU București, a fost desemnat cel mai bun junior al 

anului trecut ca urmare a faptului că a reușit să-și apere titlul 

continental cucerit la europenele de alergare montană pentru 

juniori din 2017. 

Iată cum se prezintă tabloul laureaților Federației Române de 

Atletism pe anul 2018: 

Atletul anului 2018 - Alin Firfirică (CSU Suceava/CSA Steaua) 

Atleta anului 2018 – Andreea Panţuroiu (CSM București) 

Atleta junior a anului 2018 – Andreea Miklos (CSȘ Viitorul Cluj 

Napoca) 

Atletul junior al anului 2018 - Gabriel Bularda (CSM Dorna 

Vatra Dornei/CSU București) 

Cel mai bun antrenor din România în 2018 - Mihaela Nicoară 

(CSM București) 

Cea mai bună asociaţie judeţeană – Asociaţia Judeţeană de 

Atletism Cluj 

Cel mai bun director de bază sportiva – Adela Alexe (CNS 

Snagov) 

Cel mai activ club sportiv în 2018 - CSM Bucureşti 

Cel mai bun manager de club sportiv – Gabriela Szabo – CSM 



București 

În cadrul aceluiași eveniment au mai fost premiați preşedintele 

COSR, ministrul Tineretului şi Sportului, dar și administrațiile 

locale din orașele care au sprijinit activitatea Federației Române 

de Atletism: Drobeta Turnu Severin, Buzău, Zalău, Brașov, 

Ploiești, Câmpulung Moldovenesc, București, Fălticeni, Vatra 

Dornei, Roman și Caransebeș. 
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Firfirică (CSU Suceava) a fost desemnat cel mai bun atlet al 

României în 2018, în vreme ce Bularda (CSM Dorna Vatra 

Dornei) a primit titlul de „Cel mai bun atlet junior al anului 

2018”. 

Sportivii Andreea Panțuroiu și Alin Firfirică (CSU Suceava) au 

fost desemnați, miercuri seara, cei mai buni atleți ai României la 

feminin și masculin în anul 2018 în cadrul unei eveniment 

organizat de Federația Română de Atletism (FRA) la Teatrul 

Elisabeta din București. 

De asemenea, cei mai buni juniori au fost declarați Andreea 

Miklos și Gabriel Bularda (CSM Dorna Vatra Dornei), în timp ce 

Mihaela Nicoară a primit titlul de „Cel mai bun antrenor”, iar 



Gabriela Szabo de „Cel mai bun manager de club sportiv”. 
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Marți, 22 ianuarie, de la ora 19.00, Observatorul Astronomic din 

Suceava găzduiește spectacolul „Cosmic”. 

Spectacolul reprezintă, o înlănțuire de poezii sau fragmente de 

poezii, scrise de liceeni de la Casa de poezie „Light of Ink” din 

cadrul Colegiului Național „Petru Rareş” din Suceava, 

coordonaţi de profesorul Gheorghe Cîrstian. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 

„Textele descriu peisajul emoțional cotidian, compunând într-o 

cheie intimă și sensibilă un discurs introspectiv și romantic, de o 

profundă umanitate. Spectacolul își propune să ridice întrebări 

despre ordinea din haos și despre haosul din ordine. O incursiune 

mai ales auditivă, despre liniștea și neliniștea din noi, dominată 

vizual de atmosfera cosmică din Planetariu”, anunță 



organizatorii. 

Regia: Cosmin Panaite 

Distribuția spectacolului: Luminița Andruh, Felicia Malai, Polya 

Zubati. 

Cezar Leşanu, operatorul proiecțiilor, este muzeograf al 

Observatorului Astronomic și doctorand la USV. 

Mihai Halupneac a realizat grafica afișului, a foii de sală și a 

stickerelor, pentru spectacolul Cosmic. 

 

 


