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Biroul Francez în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară 

(CRU) Suceava organizează miercuri, 6 martie a.c., la ora 17.00, 

un nou curs de limba franceză destinat celor mai tineri suceveni. 

Dna lector dr. Mariana Șovea și lectorul de franceză Maxence 

Caron vor preda lexicul referitor la casă și vor încerca, prin 

activități variate, să îi motiveze pe micii francofoni să comunice 

cât mai mult în limba franceză. 

Potrivit reprezentanților Biroului Francez din Suceava, în partea 

a doua a programului, începând cu ora 18.00, se organizează 

concursul „Une personnalité francophone de nos jours”/„O 

personalitate francofonă a zilelor noastre”, în cadrul căruia 

participanții sunt invitați să prezinte o personalitate francofonă 

remarcabilă într-un anumit domeniu de activitate, ce poate 

constitui un exemplu de urmat pentru tinerii noștri. 

„Tematica aleasă a mobilizat un număr de 17 concurenți, elevi a 

patru licee (două din Suceava, două din județ), ce vor prezenta, 

individual sau în echipă, personalitatea francofonă preferată. 

Juriul concursului va fi format din lector univ. dr. Mariana 

Șovea, responsabila CRU din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, profesor  gr. I Irina Daniela Melisch, 

președinta ARPF, filiala Suceava, și Maxence Caron, lector de 

franceză la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării/Biroul 



Francez. Toți elevii vor primi diplome de participare și dulciuri, 

iar câștigătorii, premii oferite de CRU”, a arătat sursa citată. 

Activitatea face parte din proiectul „Francofonia în comunitate”, 

inițiat de Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară 

Suceava, cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei, și își 

propune să încurajeze învățarea limbii franceze, dar și 

promovarea francofoniei în comunitatea suceveană. 

Intrarea este liberă. 
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Cu ocazia Zilei Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, joi, 

7 martie 2019, ora 11:00, la Biblioteca USV, Corp E, et. I, va 

avea loc întâlnirea cu scriitoarea, traducătoarea şi jurnalista din 

Republica Moldova, Irina Nechit, membră a Uniunii Scriitorilor 

din Republica Moldova şi din România. Evenimentul face parte 

din cadrul manifestărilor „Omul şi Cartea”. 

Irina Nechit este născută la 1 ianuarie 1962, în satul 

Antoneşti,  judeţul Cahul, Republica Moldova. După absolvirea 

şcolii generale, Irina Nechit se înscrie la Facultatea de 

Jurnalistică a Universităţii de Stat din Chişinău. 

După absolvirea universităţii, Irina Nechit debutează cu volumul 

de poezie „Şarpele mă recunoaşte”, apărut în anul 1992. 

Contribuie cu poezie şi articole de opinie la numeroase reviste de 

cultură: Basarabia, Literatura şi Arta, Contrafort, Sud-Est, 

Moldova, România literară, Vatra, Poesis, Familia, Arca, 

Luceafărul ş.a. Publică volumele de versuri: Cartea rece (Ed. 



Cartier, Chişinău, 1996);Un viitor obosit (Ed. Augusta, 

Timişoara, 1999); Gheara (Ed. Vinea, Bucureşti, 2003); Un fel 

de linişte (Ed. Vinea, Bucureşti, 2006); Copilul din maşina 

galbenă (Ed. Cartier, Chişinău, 2010) şi este prezentă în 

antologiile Cele mai frumoase poeme (Ed. Tractus Arte, 

Bucureşti, 2011) şi Începutul de secol XXI. Literatura din 

Basarabia (Ed. Arc şi Ştiinţa, 2017). 

Este deţinătoarea unor premii ale Uniunii Scriitorilor din 

Republica Moldova pentru volumele de poezie: Şarpele mă 

cunoaşte, Cartea rece şi Un viitor obosit. 

Irina Nechit s-a remarcat şi ca dramaturg: Godot eliberatorul 

(critică de teatru, Ed. Cartier, Chişinău, 1999); Proiectul unei 

tragedii (dramaturgie, Chişinău, 2001); Maimuţa în baie 

(dramaturgie, Chişinău, 2006). Pentru cartea Godot 

eliberatorul,autoarei Irina Nechit i se acordă Premiul UNITEM 

pentru critică teatrală. În antologia Chişinău, 7 aprilie. Teatru-

Document (dramaturgie, Editura Fundaţiei „Camil Petrescu”, 

Bucureşti, 2010), Irina Nechit este prezentă cu piesa Coridorul 

morţii. Mai multe piese ale tinerei dramaturg au fost montate în 

teatre profesioniste din Chişinău şi Bălţi: Maimuţa în baie, 

Coridorul morţii, Amelist, Nudiştii, Doamna-din-satul-florilor-

ce-mor. 

În anul 2018, piesa Sfaturile Melaniei a fost montată la Teatrul 

Naţional Radiofonic din Bucureşti şi la Teatrul „Odeon” din 

Bucureşti. În acelaşi an, a fost publicată, la Editura Junimea, Iaşi, 

cartea de interviuri Malul stâng întreabă malul drept. 

Monodrama Sfaturile Melaniei a obţinut Premiul pentru cea mai 

bună piesă contemporană la Gala Uniunii Teatrale din Republica 



Moldova, 2018. 

Poeta, dramaturgul şi jurnalista culturală Irina Nechit este 

cunoscută şi peste hotarele Basarabiei, participând la numeroase 

festivaluri de literatură, colocvii, saloane de carte din România, 

Franţa, Germania, Slovacia, Lituania, Letonia, Italia, Slovenia, 

Bulgaria şi Austria, promovând limba, cultura şi valorile din 

spaţiul românesc. 

„Colectivul Bibliotecii USV invită pe toţi cei care doresc să o 

cunoască pe poeta din generaţia postmodernă Irina Nechit la o 

întâlnire cu poezia şi muzica din Basarabia. Grupul de Iniţiativă 

al Românilor din Basarabia – GIRB, condus de Aliona Gumeniţă 

(FLSC), ne va însoţi în aceste momente. „Tineri poeţi ai 

universităţii sucevene vor citi din versurile lor - Ana Maria 

Antonesei şi Georgiana Obadă (FLSC)”, au precizat 

organizatorii. 
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Cu ocazia Zilei Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, joi, 

7 martie 2019, ora 11:00, la Biblioteca USV, Corp E, et. I, va 

avea loc întâlnirea cu scriitoarea, traducătoarea și jurnalista din 

Republica Moldova, Irina NECHIT, Membră a Uniunii 

Scriitorilor din Republica Moldova și din România.  
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Miercuri, 6 martie, de la ora 18.00, Biroul Francez organizează, 

în colaborare cu Centrul de Reuşită Universitară (CRU) Suceava, 

începând cu ora 18.00, concursul „Une personnalité francophone 

de nos jours”/„O personalitate francofonă a zilelor noastre”, în 

cadrul căruia participanţii sunt invitaţi să prezinte o personalitate 

francofonă remarcabilă într-un anumit domeniu de activitate, ce 

poate constitui un exemplu de urmat pentru tineri. 

Tematica aleasă a mobilizat 17 concurenţi, elevi a patru licee, ce 

vor prezenta, individual sau în echipă, personalitatea francofonă 

preferată. Juriul concursului va fi format din lector univ. dr. 



Mariana Şovea, responsabila CRU din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, profesor gr. I Irina Daniela 

Melisch, preşedinta ARPF, filiala Suceava, şi Maxence Caron, 

lector de franceză la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării/Biroul Francez. Toţi elevii vor primi diplome de 

participare şi dulciuri, iar câştigătorii, premii oferite de CRU. 

Activitatea face parte din proiectul „Francofonia în comunitate”, 

iniţiat de Biroul Francez şi Centrul de Reuşită Universitară 

Suceava, cu sprijinul Agenţiei Universitare a Francofoniei, şi îşi 

propune să încurajeze învăţarea limbii franceze, dar şi 

promovarea francofoniei în comunitatea suceveană. 

Tot miercuri, de la ora 17.00, Biroul Francez organizează un nou 

curs de limba franceză destinat celor mai tineri suceveni. Lector 

dr. Mariana Şovea şi lectorul de franceză Maxence Caron vor 

preda lexicul referitor la casă şi vor încerca, prin activităţi 

variate, să îi motiveze pe micii francofoni să comunice cât mai 

mult în limba franceză. 

Intrarea este liberă. 
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Trupa de teatru studenţesc Fabulinus, din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare”, invită sucevenii la premiera noului său 

spectacol – „Ţîba”. 

Evenimentul este programat pentru 7 martie, de la ora 19.00, pe 

scena Auditoriumului „Joseph Schmidt”. 

Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal „ 

Matei Vişniec” Suceava, este regizorul şi coordonatorul acestui 



proiect realizat de Universitatea din Suceava şi Casa de Cultură a 

Studenţilor Suceava. Acesta se află la a treia colaborare cu 

Fabulinus, după „Pisica verde” şi „Cosmic”. 

Distribuţia: Artiom Creţ, Carolina Neagu, Sergiu Semenciuc, 

Luminita Andruh, Ludmila Mihai, Polya Zubati, Felicia Malai, 

Elian Agache. 

Preţul unui bilet este de 5 lei. 

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

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

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

17:00. 
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Asociaţia de artă „Nicolae Tonitza” (TAG), din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava, Cenaclul Litere - 

USV şi Casa de Cultura a Studenţilor Suceava, organizează joi, 7 

martie, de la ora 17:30, la Galeria de Artă a USV, Corp A, etajul 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ccs-sv.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR1UsgKz2Yu5CKbApVxtgqe0iCFA8WLFgam3GZ7NO98TdsxTWExiRU-tzTU&h=AT2XuMg9k0hj0F-lHzsbOtwgCN9OZx9HgmhRsFlFzoK9MunG5KJ3GMbiD2foSWhE5e4j9cOIQlkMtb3O-MbRPHhsw6jTWfqMsePxzK9Y_hiSk4lXsBvcWUVDg6X8McEdR4Q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biletesuceava.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR0eCYyqP-lzGkhjdkzUYjSe98bp4wLGi3OXRevq8fvt2JVEnho0kaQWuLI&h=AT1k4TZ1YOBVCeiY2CnDYIJ3w2R1IqwdjV18xCOWGvq261lmpBx9Q97obNnXBijlTkQumAiDZlpLytxJvsTxtm1GoxVKtlgG8HDPWIz29knUnqt4jt05aUUoQ5psZMIdPi4


I, evenimentul cultural ROGVAIV. Acest eveniment se 

organizează an de an, cu ocazia Zilei USV. În program: 

vernisajul expoziţiei ROGVAIV - IV cu lucrări de pictură şi 

grafică, recital de poezie şi proză scurtă, susţinut de studenţii din 

cadrul Cenaclului Litere FLSC - USV, recital de chitară şi voce, 

susţinut de studenţii Casei de Cultură a Studenţilor, Suceava. 

Intrarea este liberă. 

Vor expune: Angelica Mirela Pagu, Adrian Grosari, Alina-Elena 

Lăzăreanu, Ana-Maria Ovadiuc AMO, Cristina Iacob, Cecilia 

Bodnăraş, Cristina Hreamătă-Macoveiciuc, Diana Georgiana 

Dimitriu, Ioana Cezara Poiată, Iuliana Buzuleac, Leonard Adrian 

Melisch, Lila Lungulescu, Liviana Pînzaru, Micsandra Vraci, 

Mihai Varzari, Marinica Pişta, Mihai Pânzaru PIM, Nicoleta 

Butnariu, Robert Voitchevici, Sorin Mihai Bărgăoan, Rodica-

Maria Iacobescu, Talida-Elena Grunzac şi copiii: Alexia Mihaela 

Alexinschi-Rusu, Reia Husarciuc şi Ştefania Iurieţ. 

Coordonator, vicepreşedinte TAG, Cristina Iacob. Prezintă Delia 

Ioana Leizeriuc, critic de artă, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, 

Suceava. 

Recital de poezie - Studenţii USV - Cenaclul Litere: Ana-Maria 

Antonesei, Georgiana Obadă, Iulia-Ioana Bădăluţă. Coordonator, 

conf. dr. Sabina Fînaru, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării, Universitatea „Ştefan cel Mare”  Suceava. Poezie 

şi proză scurtă: Hermina Cristina Melinte, Lăcrămioara Andrei. 

Recital de chitară - Studenţii USV - Casa de Cultură a 

Studenţilor, Suceava: Alexandru Dumbravă şi Sebastian Paicu - 

chitară, Elza Sandu – voce. Coordonator, studentul Alexandru 

Dumbravă. 



Tot joi se va lansa şi Revista Info Art USV, nr. 19. 
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Miercuri, 6 Martie 2019, începând cu ora 16:00, la Universitatea 

Ștefan cel Mare din Suceava va avea loc spectacolul intitulat 

Armonii de primăvară susținut de Corala Ciprian Porumbescu. 

 


