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Evenimente 

 

În fiecare an, în ziua de 20 martie, 80 de ţări şi guverne de pe 

cinci continente, având statutul de membri sau observatori ai 

Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei,  sărbătoresc „Ziua 

Internaţională a Francofoniei”. 

„Este ocazia pentru o pledoarie în favoarea multilingvismului, a 

descoperirii tradiţiilor și culturilor diferite, un prilej pentru a 

pune în valoare bogăţia, diversitatea francofoniei culturale şi 

pentru a creşte atractivitatea acesteia în lume. Ca urmare, peste 

tot au loc întâlniri cu artiști și scriitori, conferințe, ateliere și 

spectacole care ilustrează vitalitatea limbii franceze și 

diversitatea formelor de expresie”, au anunțat reprezentanții 

Biroului Francez din Suceava. 

Potrivit sursei citate, județul Suceava, care ocupă locul I în țară 

din punctul de vedere al numărului de elevi care învață limba 

franceză și este unic în lume prin proiectul „Francofonia în 

comunitate”, se integrează perfect în contextul plurilingvismului 

francofon. 

Astfel, miercuri, 20 martie 2019, la ora 17:00, la Biroul Francez, 

micii francofoni vor repeta lexicul casei și vor învăța verbul 

„être” prin diverse jocuri și activități propuse de Mariana Șovea 

și de Maxence Caron. 



„Începând cu ora 18:00, vă invităm să ne fiți aproape la lansarea 

cărții «Theodor Cazaban ou la révolte silencieuse» de Gina Puică 

și a revistei «Rythmes, couleurs et paroles francophones» nr. 

1/2018. Ne bucurăm de participarea d-nelor Elena Brândușa 

Steiciuc și Mariana Șovea de la Universitatea «Ștefan cel Mare», 

a dlui Constantin Severin, scriitor și pictor, a dlui Maxence 

Caron, lector de franceză la Universitatea «Ștefan cel 

Mare»/Biroul Francez, care vor prezenta cartea și revista 

menționate. La ora 19:00, participanții la aceste activități sunt 

invitați să schimbe impresii și gânduri în jurul unui «pot 

francophone»”, a arătat sursa citată. 

Intrarea este liberă.  
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Actualitate 

 

Marek Kuchciński, mareșalul Seimului Republicii Polone 

(Camera inferioară a Parlamentului polon), a adresat 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava o scrisoare de 

mulțumire ca a urmare a participării domnului prof. univ. dr. 

Ștefan Purici, Prorector cu imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare europeană al USV, la Conferința 

Internațională „Europa Carpaților”, care a avut loc în Krasiczyn 

(Polonia), în perioada 16-17 februarie 2019, deschizând astfel o 

nouă direcție de dialog între cele două instituții. 

În scrisoarea sa, referindu-se la intervenția reprezentatului USV, 

Marek Kuchciński arată că a „ascultat cu mult interes și respect 

expunerea” […], care, în opinia sa, „a atins chestiuni importante 

și interesante”. Acesta a apreciat faptul că „discuțiile care au avut 

loc pe parcursul celor patru sesiuni de dezbateri cuprinse în 

programul de anul acesta al conferinței, prin împărtășirea unor 

idei privind viitorul Europei Centrale și de Est, precum și prin 

reflectarea asupra modalității în care Carpații pot fi promovați în 

Europa și în întreaga lume, reprezintă o reală oportunitate”, la 

nivel diplomatic și academic. Reamintim faptul că, în cadrul 

panelului intitulat „Calea oamenilor înțelepți – despre viitorul 



Europei Centrale”, moderat de domnul prof. univ. dr. Jan 

Malicki, Directorul Centrului pentru Studii Est-Europene din 

cadrul Universității din Varșovia, reprezentanții universităților 

membre ale Collegium Carpathicum au discutat două subiecte ce 

au provocat mare interes în rândul participanților: 1. factorii care 

stimulează și cei care împiedică cooperarea între statele Europei 

carpatice; 2. cum văd reprezentanții mediului academic viitorul 

națiunilor din această regiune. 

Pornind de la ideea că „Regiunea carpatică nu se identifică 

numai cu o lungă și bogată istorie, ci, de asemenea, cu viitorul ei, 

iar în acest sens, o inițiativă simbolică și importantă prin faptul 

că poate deveni un element – cheie în cadrul Inițiativei celor Trei 

Mări este Via Carpatia”, Marek Kuchciński consideră că  „odată 

realizat, acest extraordinar proiect de transport poate deveni un 

drum al viitorului”. 

În finalul scrisorii, Marek Kuchciński își exprimă speranță că 

„asemenea dezbateri, la cel mai înalt nivel, vor mai avea loc, 

acestea jucând un rol foarte important în intensificarea cooperării 

la nivel regional și parlamentar. Expunerea unor poziții și 

discuțiile de substanță între prieteni ajută la generarea unor 

eforturi comune cu rezultate fructuoase”. 
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Marek Kuchciński, mareşalul Seimului Republicii Polone 

(Camera inferioară a Parlamentului polon), a adresat 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava o scrisoare de 

mulţumire pentru participarea prof. univ. dr. Ştefan Purici, 



de mareşalul 

Camerei inferioare 

a Parlamentului 

polon 

prorector cu imaginea universităţii, relaţii internaţionale şi 

dezvoltare europeană al USV, la Conferinţa Internaţională 

„Europa Carpaţilor”, care a avut loc în Krasiczyn (Polonia), în 

perioada 16-17 februarie, deschizând astfel o nouă direcţie de 

dialog între cele două instituţii. 
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Local 

 

Cercetătorii de la CERN (Centrul European de Cercetări 

Nucleare - Geneva), IFIN-HH - Măgurele şi Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava(USV), cu sprijinul LHCb 

Collaboration şi International Particle Physics Outreach Group, 

organizează vineri, 22 martie, începând cu ora 10.00, la 

Observatorul Astronomic şi Planetariul din Suceava, 

LHCb@InternationalMasterclass. 

Acţiunea se adresează elevilor de liceu din clasele IX-XII şi le 

permite, de-a lungul unei zile, să ia contact cu mediul de 

cercetare de la CERN, de pe platforma Măgurele şi de la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. Pe durata acestei 

zile, elevii vor avea ocazia să audieze cursuri de particule 

elementare, să viziteze obiective din campusul USV şi să 

participe la analizarea datelor reale achiziţionate în experimentul 

de energii înalte LHCb. Elevii vor avea posibilitatea să discute 

rezultatele obţinute, prin videoconferinţă, cu cercetătorii de la 

CERN, precum şi cu colegi din alte centre ştiinţifice (Cagliari, 

Florenţa, Moscova MISIS, Barcelona) care sunt implicate în 

programul LHCb@InternationalMasterclass. 

Participarea va fi recunoscută prin acordarea de diplome. 
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În cadrul etapei cu numărul XXIV din Liga Națională de handbal 

masculin, CSU Suceava va primi miercuri, de la ora 18.00, vizita 

„lanternei roșii”, U Cluj. Elevii antrenorului Adrian Chiruț, cu un 

moral bun după victoria de la Făgăraș, se vor confrunta cu o 

echipă tânără și de perspectivă formată din studenți. 

„Victoria din meciul cu Făgăraș a venit atunci când a trebuit, dar 

grație unei determinări și mobilizări de excepție. Am pregătit 

meciul pentru victorie și, de data asta ne-a ieșit. 

Greul a fost dus de defensivă și de portarul Iulian Andrei și 

suntem bucuroși că am câștigat.  

Pentru noi cele trei puncte sunt deosebit de valoroase în 

perspectiva turneului play-out și ne crează un moral deosebit la 

meciul de mâine cu U Cluj. 

Poate că arată ca un joc simplu, dar trebuie ca jucătorii noștri să-

și păstreze concentrarea în acest joc, deși pare simplu, pentru că 

urmează disputele cu CSM Bacău și CSM Focșani, care au o 

importanță deosebită” a declarat antrenorul echipei CSU 

Suceava, Adrian Chiruț. 

Unul din artizanii victoriei de la Făgăraș, antrenorul portarilor 

echipei CSU Suceava, Iulian Andrei crede că este momentul 

concentrării pentru ultimele trei partide, care sunt decisive. 

„S-a ratat mult în jocul de la Făgăraș și defensiva a încercat să 

echilibreze jocul. Mă bucur că am câștigat și că avem un moral 



bun pentru ultimele trei partide din sezonul regulat. 

Trebuie să rămânem concentrați și să tratăm fiecare meci la 

victorie. Am avut la Făgăraș o galerie de pomină și sunt convins 

că și la Suceava va fi la fel. Avem nevoie de sprijinul 

suporterilor noștri în acest moment și le mulțumim celor care au 

fost tot timpul alături de noi” a spus portarul „veteran”, Andrei 

Iulian. 
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La doar patru zile după victoria de la Făgăraş, echipa de handbal 

a Universităţii Suceava evoluează din nou în faţa propriilor 

suporteri, într-un meci cu ultima clasată, Universitatea Cluj, în 

care este obligată să câştige cele trei puncte. Partida este 

programată mâine, miercuri, 20 martie, de la ora 18.00, în sala 

„Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program Sportiv Suceava.  

Tehnicianul sucevenilor a ţinut să mulţumească celor 10 

suporteri suceveni ce au venit special la Făgăraş pentru a susţine 

Universitatea, sprijin pe care l-au simţit din plin jucătorii în 

teren, mai ales c-au dominat fondul sonor din sală pe toată durata 

partidei.  

Cu o evoluţie foarte bună la Făgăraş şi o contribuţie mare la 



victoria de acolo, portarul şi antrenorul secund al Universităţii 

Suceava, Iulian Andrei, este de părere că echipa trebuie să 

continue în aceeaşi notă pentru a reuşi să-şi îndeplinească 

obiectivul.   

Până la finalul returului, Universitatea mai are două meciuri fără 

cel de mâine, miercurea viitoare, la Bacău, şi miercuri, pe 4 

aprilie, acasă, cu Focşani.         
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„Nu ar trebui să avem probleme”, a declarat antrenorul Adrian 

Chiruț înaintea meciului dintre CSU Suceava și Universitatea 

Cluj, programat mâine seară, cu începere de la ora 18.00, în sala 

„Dumitru Bernicu”, în cadrul etapei a XXIV-a a Ligii Zimbrilor 

la handbal masculin. 
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ASCOR Suceava organizează miercuri, 20 martie, de la ora 

20:00, la Biblioteca ASCOR (Direcția Silvică Suceava), o seară 

de dialog. Părintele arhimandrit Grichentie Natu de la Mănăstirea 

„Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava va vorbi şi va răspunde 

întrebărilor legate de importanța spovedaniei şi a tainei 

împărtăşaniei. Persoane de contact: Marian P. (0758 966 808) şi 

Mihaela M. (0749 375 109). Intrarea este liberă. 

 


