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-  

Studenți din patru țări participă, în această 

săptămână, la cea de a 26-a ediție a concursului 

internațional de calculatoare „Hard &Soft”, 

organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV). 

 

Potrivit organizatorilor, în competiție intră 15 

echipaje, dintre care nouă din România, două fiind 

de la USV, alte două de la Chișinău – Republica 

Moldova, câte unul din Cernăuți și Vinița din 

Ucraina, unul din Novi Sad – Serbia și unul din 

Ilmenau – Germania. 

 

Președintele juriului este profesorul Timothy 

Hall, de la Universitatea din Limerick, Irlanda. 

 

„Hard&Soft” este un concurs adresat studenților 

seniori din domeniile calculatoarelor, electronicii 

și automaticii, care își propune să testeze 

competențele tehnice hardware și software și de 

relaționare socială ale viitorilor ingineri. 

 

În cadrul competiției, echipe formate din câte 

patru studenți vor încerca să rezolve sarcini cu un 

grad ridicat de complexitate, ce necesită 



cunoștințe avansate referitoare la proiectarea 

sistemelor electronice, interfațare, programare, 

utilizarea mediilor de dezvoltare software și 

hardware, testare și documentare. 

 

Concursul a debutat în 1994, cu sprijinul 

profesorului John Milner, de la City University 

din Londra, în calitate de președinte al juriului la 

primele nouă ediții, iar din 2003 coordonarea 

activității de jurizare a fost asigurată de Timothy 

Hall. 

 

Concursul „Hard&Soft” beneficiază de sprijinul 

Ministerului Educației Naționale, al Primăriei și 

al Consiliului Local Suceava, al Consiliului 

Județean Suceava, precum și al unor companii 

importante din județele Suceava și Botoșani, ce se 

implică în sprijinirea, încurajarea și afirmarea 

tinerilor care se formează la USV și în România. 

 

Prezentarea sistemelor realizate de echipele 

competitoare va avea loc pe 24 mai, după care va 

avea loc festivitatea de premiere. 

 

- Concurs de roboți mobili la 

Facultatea de Mecanică Cluj 

www.muzicainstantelor.

ro 

22.05.19 

Educație / 

Tehnologie 

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică 

și Mecanică din cadrul Universității Tehnice 

organizează în perioada 21 -24 mai „Zilele 

Educației Mecatronice”, eveniment ce se 

desfășoară în complexul universitar de pe Bd. 

Muncii 103-105. Deschiderea oficială va avea loc 

marți, 21 mai 2019, ora 17.00, în Aula Centenar. 

Cu această ocazie are loc și Olimpiada Națională 



de Mecatronică pentru studenți, Sesiunea 

Națională de Comunicări Științifice Studențești în 

Domeniul Mecatronicii, precum și multe 

prezentări publice ale unor cunoscute companii de 

specialitate. 

Concursul este structurat pe mai multe secțiuni: 

• Roboți mobili  

• Sisteme mecatronice industriale  

• Sisteme mecatronice de zbor fără pilot.  

Cei 120 de participanți înscriși reprezintă 9 

universități din țară și un institut de cercetare: 

Universitatea Transilvania din Brașov, 

Universitatea Politehnica din București, 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 

Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, Universitatea Politehnica Timișoara, 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaș, 

Universitatea Tehnică a Moldovei și Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Mecatronică și Tehnica Măsurării. 

 
Cristina 

Adelina 

Ciobanu 

USV a fost gazda conferinței 

internaționale „Dimensiuni etice și 

sociale în Administrație publică și 

Drept” 

Crai Nou 

 

 

 

 

Actualitate  Pe data de 16 mai, s-au desfășurat lucrările 

Conferinței ucrainene. Participanții au dezbătut 

subiecte legate de drepturile omului, tematică 

aflată în centrul preocupărilor științifice ale 

colegilor din țara vecină. În paralel, invitați de 
 



www.newsbucovina.ro 

 

anvergura din ambele entități au  susținut 

comunicări legate de dreptul muncii si drept 

european. 

Potrivit USV, în campus, lucrările Conferinței 

Facultății de Drept si Științe Administrative au 

început în data de 17 mai, pe mai multe sesiuni si 

work-shop-uri. Astfel, au fost paneluri variate: 

Drept privat, Provocări în fața legislației muncii, 

Protecția și promovarea drepturilor omului, Drept 

public și Administrație publică. 

În colaborare cu  Direcția Generală Anticorupție, 

a avut loc un concurs de eseuri – The integrity of 

the national value of the Romanian culture, 

competiție ce s-a finalizat cu premii oferite de 

DGA, dar si cu o surpriză din partea FDSA, care 

a oferit oportunitatea primilor cinci calificați să 

interacționeze cu funcționarii instituțiilor 

europene și mondiale din Haga. 

Facultatea de Drept si Științe Administrative din 

Suceava a avut onoarea ca în cadrul acestei 

Conferințe să aibă printre invitați personalități 

marcante ale lumii academice din domeniul 

dreptului din România, printre care: prof. univ. dr. 

OVIDIU PREDESCU, consilier al Procurorului 

General al României, vicepreședinte al Uniunii 

Juriștilor din România, cercetător științific de 

onoare al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. 

Andrei Rădulescu” al Academiei Române și 

www.ziaruldepenet.ro 
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director al publicațiilor „Dreptul”; prof. univ. dr., 

Doctor Honoris Causa  ALEXANDRU ȚICLEA, 

de la Universitatea Ecologică din București, 

considerat părintele dreptului muncii în România; 

prof. univ. dr. DANIEL MIHAIL ȘANDRU, de la 

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” 

București, coordonator al Centrului de Studii 

European din Institutul de Cercetări Juridice 

„Acad. Andrei Rădulescu” – Academia Română; 

conf. univ. dr. CONSTANȚA MĂTUȘESCU, 

decan  al Facultății de Drept si Științe 

Administrative de la Universitatea „Valahia” din 

Târgoviște și prof. univ. dr.  Barry L. JACKSON, 

Universitatea Bloomsburg din Pennsylvania, 

SUA. 

Manifestarea s-a bucurat de un real succes în 

rândul audienței și al participanților, care au 

apreciat atât dezbaterile și implicarea studenților, 

cât și atmosfera campusului USV. 

 

 

- 

Dezvoltarea comunicării 

interculturale prin absorbția 

fondurilor europene, la USV 

 

 

 

www.monitorulsv.ro Ultima oră local Seria Dezbaterilor academice în domeniul 

comunicării și relațiilor publice din sistemul 

public administrativ, sectorul antreprenorial și 

mass-media de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării (FLSC), în colaborare cu Centrul de 

Reușită Universitară, continuă cu tema 

Dezvoltarea comunicării interculturale prin 

absorbția fondurilor europene, prezentată de 

domnul dr. ing. Cezar Grozavu, directorul 



Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră 

Suceava. 

Studenții de la specializarea Comunicare și Relații 

Publice își vor îmbunătăți cunoștințele dobândite 

la orele de curs cu informații practice ce vor viza 

aspecte privind modalitățile și procedurile de 

comunicare instituțională în cooperarea 

transfrontalieră, precum și importanța 

comunicării interculturale în absorbția fondurilor 

europene, în vederea promovării inițiativelor 

locale prin conceperea și implementarea unor 

strategii care să contribuie la dezvoltarea 

comunităților implicate. 

Evenimentul va avea loc la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, în data de 29 mai 2019, 

ora 16.00, corpul A, etajul II, sala 206. 

- Dezbatere cu tema dezvoltării 

comunicării interculturale prin 

absorbția fondurilor europene, la 

USV 

www.suceavalive.ro Social IDEM 

- Un nou eveniment la USV: 

directorul Biroului Regional de 

Cooperare Transfrontalieră 

Suceava. Cezar Grozavu, va 

susține o conferință despre 

„Dezvoltarea comunicării 

www.newsbucovina.ro 

 

Social IDEM 

www.monitoruldestiri.

ro 
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interculturale prin absorbția 

fondurilor europene” 

 

Cristina 

Adelina 

Ciobanu 

Eveniment organizat la USV cu 

prilejul implementării proiectului 

cu titlul „DEZVOLTĂM IDEI 

NOI PENTRU VOI ȘI PENTRU 

NOI – DIVON” 

www.newsbucovina.ro Social Studenții de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava au participat , marți, 21 mai 2019, ora 

10, la evenimentul cu tema „La taifas cu cariera”. 

La această activitate, grupurile de inițiativă 

studențească Administrație Publică și Poliția 

Locală, coordonate de Centrul de Formare și 

Cercetare în Administrație Publică – CEFCAP, 

din cadrul Facultății de Drept și Științe 

Administrative, s-au reunit la USV, în Sala 

Senatului, la evenimentul cu tema „La taifas cu 

cariera”,  marți, 21 Mai 2019, ora 10. 

Tematica programului a vizat: provocările de pe 

piața muncii în mileniul ,3 în lumea globalizării; 

planificarea și dezvoltarea carierei în funcția 

publică; dezvoltarea carierei studenților în funcția 

publică europeană. 

Evenimentul a fost organizat cu prilejul 

implementării proiectului cu titlul 

„DEZVOLTĂM IDEI NOI PENTRU VOI ȘI 

PENTRU NOI – DIVON”, în valoare de 20.000 

de lei, finanțat de către Casa de Cultură a 

Studenților din Municipiul Suceava și cofinanțat 

de către un colectiv de cadre didactice ale 

Facultății de Drept și Științe Administrative, 

precum și de către Asociația LUMEN. 



Studenții au fost și sunt consiliați la nivelul 

proiectului de către un colectiv de cadre didactice, 

membri ai CEFCAP din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Echipa de proiect a fost  formată din studenții de 

la programele de studii Administrație Publică, 

Poliție Locală și Management și Administrație 

Europeană: Marinela PENTELESCU – Manager 

monitorizare și evaluare, Andrei MALANCIUC – 

Responsabil logistic, financiar și achiziții, 

Mihaela-Brîndușa ȘUHAN – Responsabil PR și 

Ingrid-Roxana ROOS – Manager proiect. La 

dezvoltarea și implementarea proiectului au 

contribuit și alți studenți de la programele de 

studii Administrație Publică și Poliție Locală. 

- Eveniment organizat la USV cu 

prilejul implementării proiectului 

cu titlul "DEZVOLTAM IDEI 

NOI PENTRU VOI SI PENTRU 

NOI – DIVON” 

www.ziare.com Actualitate IDEM 

- „La taifas cu cariera”, cu studenți 

de la Administrație Publică și 

Poliția Locală de la USV 

www.monitorulsv.ro 

21.05.19 

- IDEM 

Cristina 

Adelina 

Ciobanu 

 

Colaborare fructuoasă între 

Universitatea Națională și 

Capodistriană din Atena și 

Universitatea din Suceava 

 

www.newsbucovina.ro 

 

Social Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava  

organizează o serie de activități cu studenții 

masteranzi și doctoranzi ai Facultății de Litere și 

Științe ale Comunicării, în săptămâna 20 -24, 
www.centruldepresa.ro 

22.05.19 



având ca invitat și moderator pe doamna profesor 

universitar Maria Papadima, aflată într-o misiune 

de predare Erasmus+.  Oaspetele vine de la 

Universitatea Națională și Capodistriană din 

Atena, cu care Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava a semnat acum cinci ani o convenție 

de colaborare, care se dovedește  deosebit de 

fructuoasă. Potrivit organizatorilor, alte trei 

doctorate în cotutelă sunt acum în desfășurare sub 

conducerea celor doi profesori, pe teme legate de 

traducere, retraducere, adaptare, în care istoria și 

critica traducerilor se îmbină armonios. 

Doctorandele care pregătesc un doctorat sub 

dublă conducere au beneficiat sau beneficiază de 

stagii Erasmus+ și/sau mobilități de cercetare la 

Universitatea din Atena, unde au fost primite cu 

căldura și s-au simțit ca acasă, reușind să 

colaboreze cu doctoranzi greci și chiar să publice 

articole în colaborare, redactate în limba franceză. 

Tot pe planul cercetării, în 2019, semnalăm că 

cele două numere ale revistei Atelier de 

traduction, revistă cotată ERIH+, consacrate 

strategiilor variate de traducere a numelui, sunt 

elaborate în colaborare cu cercetători din Atena. 

Revenind la interesantele activități din această 

săptămână, putem menționa cursul interactiv 



despre critica traducerilor susținut de prof. Maria 

Papadima pentru masteranzii din anul I de la 

masteratul „Teoria și practica traducerii” și 

„Seminarul doctoral internațional”, de marți, 21 

mai, moderat de prof. Maria Papadima și prof. 

Muguraș Constantinescu, pe tema „Secvențe din 

istoria traducerilor”, seminar deschis de 

alocuțiunea prof. Rodica Nagy, director CSUD 

(Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat) din 

USV, la care au participat doctoranzi din Școala 

doctorală de științe socio-umane USV, dar și 

doctoranzi din Senegal și Coasta de Fildeș, care 

au obținut bursa „Eugen Ionescu” sau se află într-

un stagiu Erasmus+.  

Tema istoriei traducerilor se bucură de mare 

interes la USV, după cum a arătat și colocviul din 

octombrie 2018, organizat cu prilejul Marii Uniri, 

pe tema „100 de ani de traduceri”, și proiectul de 

mare anvergură „O istorie a traducerilor în limba 

română”, inițiat în USV, care atrage cercetători 

din țară, dar și din străinătate. Și nu e de mirare, 

in spiritul frumoasei și fructuoasei colaborări deja 

evocate, că prof. Maria Papadima a propus pentru 

acest proiect o contribuție despre Editura Omonia, 

care asigură traducerea a mari autori greci în 

limba română. 



- Colaborare fructuoasă între 

Universitatea Națională și 

Capodistriană din Atena și 

Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

www.suceavalive.ro Social În săptămâna 20 -24 mai, se organizează o serie 

de activități cu studenții masteranzi și doctoranzi 

ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, 

având ca invitat și moderator pe doamna profesor 

universitar Maria Papadima, aflată într-o misiune 

de predare Erasmus+.  Oaspetele vine de la 

Universitatea Națională și Capodistriană din 

Atena, cu care Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava a semnat acum cinci ani o convenție 

de colaborare, care se dovedește  deosebit de 

fructuoasă. Printre rezultatele acestei colaborări, 

putem aminti finalizarea unui prim doctorat în 

cotutelă, sub conducerea profesorilor Maria 

Papadima (UNCA) și Muguraș Constantinescu 

(USV), pe teme de traductologie, susținut în 

septembrie 2017, cu cel mai înalt calificativ, 

excelent, obținut de dr. Ana Ivanov. 

Alte trei doctorate în cotutelă sunt acum în 

desfășurare sub conducerea celor doi profesori, pe 

teme legate de traducere, retraducere, adaptare, în 

care istoria și critica traducerilor se îmbină 

armonios. Doctorandele care pregătesc un 

doctorat sub dublă conducere au beneficiat sau 

beneficiază de stagii Erasmus+ și/sau mobilități 

de cercetare la Universitatea din Atena, unde au 

fost primite cu căldura și s-au simțit ca acasă, 

reușind să colaboreze cu doctoranzi greci și chiar 



să publice articole în colaborare, redactate în 

limba franceză. 

Tot pe planul cercetării, în 2019, semnalăm că 

cele două numere ale revistei Atelier de 

traduction, revistă cotată ERIH+, consacrate 

strategiilor variate de traducere a numelui, sunt 

elaborate în colaborare cu cercetători din Atena. 

Revenind la interesantele activități din această 

săptămână, putem menționa cursul interactiv 

despre critica traducerilor susținut de prof. Maria 

Papadima pentru masteranzii din anul I de la 

masteratul „Teoria și practica traducerii” și 

„Seminarul doctoral internațional”, de marți, 21 

mai, moderat de prof. Maria Papadima și prof. 

Muguraș Constantinescu, pe tema „Secvențe din 

istoria traducerilor”, seminar deschis de 

alocuțiunea prof. Rodica Nagy, director CSUD 

(Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat) din 

USV, la care au participat doctoranzi din Școala 

doctorală de științe socio-umane USV, dar și 

doctoranzi din Senegal și Coasta de Fildeș, care 

au obținut bursa „Eugen Ionescu” sau se află într-

un stagiu Erasmus+. 

Tema istoriei traducerilor se bucură de mare 

interes la USV, după cum a arătat și colocviul din 



octombrie 2018, organizat cu prilejul Marii Uniri, 

pe tema „100 de ani de traduceri”, și proiectul de 

mare anvergură „O istorie a traducerilor în limba 

română”, inițiat în USV, care atrage cercetători 

din țară, dar și din străinătate. Și nu e de mirare, 

în spiritul frumoasei și fructuoasei colaborări deja 

evocate, că prof. Maria Papadima a propus pentru 

acest proiect o contribuție despre Editura Omonia, 

care asigură traducerea a mari autori greci în 

limba română. 

- Colaborare fructuoasa intre 

Universitatea Națională si 

Capodistriana din Atena si 

Universitatea din Suceava 

www.ziare.com Actualitate  IDEM 

- Donație de carte, baza înființării 

viitorului Centru European de 

Studii Integraliste 

www.info-suceava.com 
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- Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a primit o importantă donație de 

publicații din partea Arhivei „Eugeniu Coșeriu”, 

de la Universitatea din Tübingen, Germania. Este 

vorba de aproximativ 700 de titluri, cuprinzând 

peste 5000 de publicații periodice și seriale din 

biblioteca personală a lui Eugeniu Coșeriu, dar și 

un număr impresionant de extrase din articolele 

lingvistului. Acestea au fost selectate și 

împachetate în 89 de cutii, care, prin grija 

Rectorului USV, prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, au ajuns la Biblioteca Universitară 

suceveană. Inițiatorul importantei donații este 

profesorul Johannes Kabatek, directorul 

www.centruldepresa.ro 

21.05.19 



Arhivelor „Eugeniu Coșeriu” din Tübingen și 

Doctor Honoris Causa al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. Cristina Bleorțu, fostă 

studentă a USV, în prezent cadru didactic la 

Universitatea din Zürich, s-a ocupat de selecția, 

împachetarea și expedierea acestei donații de o 

inestimabilă valoare spirituală. Eugeniu Coșeriu 

(1921-2002), considerat unul dintre cei mai mari 

lingviști ai lumii din a doua jumătate a secolului 

al XX-lea, a ținut mai multe prelegeri și conferințe 

la USV între anii 1992-2001, când a participat și 

la mai multe ediții ale Colocviului Internațional de 

Științe ale Limbajului de la Suceava. Coșeriu a 

fost puternic legat afectiv de Școala de lingvistică 

suceveană, care păstrează și promovează și astăzi 

tradițiile și principiile integralismului lingvistic 

coșerian. Reamintim că marele profesor este 

Doctor Honoris Causa al peste 30 de mari 

universități din întreaga lume (inclusiv al celei din 

Suceava) și primul cetățean de onoare al 

Municipiului Suceava. Potrivit USV, această 

donație va constitui baza înființării unui Centru 

European de Studii Integraliste în cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

-  

www.svnews.ro 

Actualitate 



Ministrul Apelor și Pădurilor, 

întâlnire cu studenții suceveni de la 

silvicultură 

21.05.19 

 

 Miercuri, ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan 

Deneș, va participa la „Întâlnirea Comitetului 

Comun de Management al sitului Patrimoniului 

Mondial Natural UNESCO Păduri străvechi și 

seculare de fag din Carpați și alte regiuni ale 

Europei”. Evenimentul va avea loc la hotelul 

„Imperium” din Suceava. Tot mâine, ministrul se 

va întâlni cu studenții de la Facultatea de 

Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” și va inspecta două obiective de investiții 

derulate de Apele Române la Mihoveni și la 

Drăgușeni. 

www.newsme.ro 
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- Cultural local: Folk cu Dinu 

Olarasu Mihaela Popescu pe scena 

USV 

www.monitoruldestiri.

ro 

21.05.19 

- Miercuri, 22 mai, Universitatea din Suceava 

găzduiește un spectacol de folk susținut de Dinu 

Olărașu & Mihaela Popescu. Spectacolul este 

programat pentru ora 19.30, în Grădina 

Englezească (dacă vremea va permite) sau 

Auditorium. Intrarea este liberă, în limita locurilor 

disponibile. Evenimentul face parte din cea de a 

IX-a ediție a Festivalului „Zile și Nopți 

Studențești” (ZNSt), un proiect marca ASUS - 

Asociația Studenților din Universitatea Suceava, 

împreună cu Universitatea „Ștefan cel Mare”. 

- Joc și voie bună la USAMV Iași. 

Are loc Festivalul național de 

folclor studențesc „Așa-i viața 

omului” 

www.ziaruldeiasi.ro 
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- Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași 

(USAMV) organizează vineri, de la ora 16, în 

Aula Magna „Haralamb Vasiliu”, cea de a treia 
www.ziarelive.ro 

21.05.19 



ediție a Festivalului Național Folcloric Studențesc 

„Așa-i viața omului”. 

„Festivalul reunește ansambluri care promovează 

tinerele valori din diferite zone ale țării precum 

Moldova, Bucovina, Muntenia și Ardeal. 

Spectacolul va fi susținut de: Ansamblul 

Studențesc MUGURELUL (USAMV Iași), 

Ansamblul Studențesc BUCUR (USAMV 

București), Ansamblul Studențesc TRADIȚII 

(USAMV Cluj-Napoca), Ansamblul Studențesc 

ARCANUL (Universitatea «Ștefan cel Mare» 

Suceava), Ansamblul Folcloric «Doina 

Carpaților» al Casei de Cultură a Studenților din 

Iași”, au precizat reprezentanții USAMV Iași. 

Evenimentul este organizat în paralel cu Primăria 

municipiului Iași și cu universitățile de care 

aparțin ansamblurile folclorice, făcând parte și din 

Festivalul Internațional al Educației, ediția 2019. 

„Moldova se mândrește cu o bogăție de tradiții 

populare, pe care Universitatea Agronomică Iași 

se străduiește să le reînvie cu ajutorul studenților 

iubitori de folclor. Tradițiile și obiceiurile nu 

trebuie lăsate să moară sub cenușa timpului. Ne 

vom aminti că suntem români prin ceea ce avem 

mai de preț, prin tradițiile care, preluate de tineri 

cu talent și interes, trebuie redate vieții pentru a 



dura în timp”, a declarat prof.dr. Vasile Stoleru, 

prorector responsabil cu activități sociale, 

studențești și relații cu alumni. Intrarea la 

eveniment este liberă. 

 

 

Adi 

Pîrgariu 

CSU Suceava, la ultima apariție în 

primul eșalon valoric din acest 

sezon competițional. 

 

https://www.crainou.ro 

 

Sport 

CSU Suceava va juca în ultima rundă din play-out 

doar pentru palmares, pentru că deja a retrogradat 

din Liga Națională de handbal masculin. 

Sucevenii au pierdut meciul decisiv din penultima 

etapă a play-out-ului de la Făgăraș și sunt 

retrogradați și matematic din primul eșalon. Azi, 

de la ora 17.00, CSU Suceava va juca pentru 

ultima dată în acest campionat în fața propriilor 

suporteri, la sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul 

cu Program Sportiv din Suceava, împotriva celor 

de la HC Buzău 2012. Dacă pentru studenți 

meciul nu mai are nicio miză, pentru oaspeți este 

important, deoarece cu cele trei puncte se vor 

clasa în primele două locuri și vor evita barajul.  

- Satul românesc, omagiat printr-o 

activitate deosebită la Straja 

www.suceavalive.ro 

21.05.19 

 

 

Social 

Satul românesc a fost omagiat luni, 20 mai, în 

cadrul unui frumos eveniment, desfășurat la Straja 

– Simpozionul Național „Satul românesc-tindă a 

raiului”, găzduit de biserica „Sf Împărați 

Constantin si Elena”, acesta înscriindu-se în 

tematica anului 2019 declarat de către Patriarhia 

Română „An omagial al satului românesc” (al 

preoților, învățătorilor și al primarilor gospodari) 

și „An comemorativ al Patriarhilor Nicodim 



Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor 

de cărți bisericești”. 

Localnici și invitați de marcă au adus omagiu 

satului românesc, prezentând lucrări de o 

frumusețe aparte, dar vorbind și despre patriarhii 

Bisericii Ortodoxe Române Iustin Moisescu și 

Nicodim Munteanu. După oficierea Sfintei 

Liturghii în sobor de preoți s-a trecut la sesiunea 

de lucrări susținute de preoți și mireni. Printre 

invitații de seamă s-au numărat: Casian 

Balabasciuc – Centru Cultural Bucovina, lect. 

Univ. Dr. Călin Bârleanu – Facultate de litere, 

universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, 

europarlamentarul Cătălin Ivan, Aurel Prepeliuc – 

muzeograf Muzeul Satului Bucovinean, Lect. 

univ. dr. Ioan Augustin Guriță – Facultatea de 

Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, pr. Prof. 

dr. Ștefan Oprea – Seminarul Teologic Piatra 

Neamț, prof. univ. dr. Remus Rus – Facultatea de 

Teologie „Justinian Patriarhul” București, pr. 

prof. dr. Bogdan Cojeancă – Director al 

Seminarului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” 

Suceava, pr. dr. Florin Grigorescu – Fălticeni, pr. 

Prof Cristian Andron-Târgu Neamț, Petru Paul 

Torac – consilier cultural Primăria Brodina, prof. 

Elena Șoflău- Școala Gimnaziala „Dimitrie 

Onciu” Straja, înv. Elisaveta Teleagă – Școala 

Gimnaziala „Dimitrie Onciu” Straja. 



Lucrările au fost încununate cu scurte momente 

artistice susținute de copii din grupul „ Bilcuța” 

coordonat de înv. Elena Negru și ansamblul 

„Străjăncuța”, coordonat de înv. Elisaveta 

Teleagă. 

Sufletul evenimentului a fost preotul paroh 

Constantin Oprea, un vrednic și jertfelnic slujitor 

cu credincioșie, dragoste și râvnă al Sfântului 

Altar, înzestrat cu o bunătate care se întâlnește 

mai rar la oameni, fiind și cel ce a organizat cu 

pricepere și sârguință această frumoasa 

manifestare. Strădania lui de a dărui o zi de aleasă 

învățătură sătenilor din Straja a dus la deplina 

reușită a simpozionului. 

De oameni ca aceștia are nevoie satul românesc, 

mai ales acum la vreme de restriște, pentru a-și 

putea păstra și întreține valorile. 

Satul a fost, de-a lungul vremii preocupat de 

formarea omului interior în spiritul celor mai 

înalte principii morale pe care le-a avut 

umanitatea, cele ale jertfei de sine din iubire 

pentru aproape, ale răbdării îndelungi, ale 

îmbogățirii sufletești, ale însetări după dreptate și 

adevăr prin muncă, prin truda de zi cu zi, dar și 

pentru că emană duh de viață spirituală 

perpetuând învățăturile creștine în vederea unei 

vieți frumoase echilibrate și curate, a unei vieți în 

care să putem să ne bucurăm de darurile lui 



Dumnezeu și de roadele muncii mâinilor noastre, 

satul rămâne și astăzi tărâm de istorie și credință! 

Întrucât zona Bucovinei, cu toate așezările ei, a 

fost, este și va fi un izvor de tradiții sfinte ale 

neamului nostru, această manifestare culturală a 

reușit să evidențieze rolul major pe care satul 

românesc l-a avut în promovarea valorilor 

creștinești, tradiționale și sfinte ale acestui popor 

binecuvântat de Dumnezeu, scoțând la lumină 

multe din bogățiile neștiute sau uitate ale satului 

românesc. 

 

- Simpozionul național „Satul 

românesc – tindă a Raiului” s-a 

desfășurat la Straja 

www.doxologia.ro 

21.05.19 

 

- IDEM 

www.crainou.ro 

21.05.19 

- Academicianul Răzvan 

Theodorescu împlinește 80 de ani 

www.agerpres.ro 

22.05.19 

Documentar Academicianul Răzvan Emil Theodorescu, istoric 

al culturii și istoric de artă, s-a născut la 22 mai 

1939, în București. 

A absolvit Facultatea de Istorie a Universității din 

București, ale cărei cursuri le-a urmat în perioada 

1955-1963, întrerupte între anii 1959-1961 din 

cauza exmatriculării pe motive politice - perioadă 

în care a lucrat ca muncitor necalificat, potrivit 

lucrării „Nemuritorii. Academicieni români" 

(Agenția Națională de Presă ROMPRES, 1995). 

Ulterior, a obținut o bursă de specialitate în Franța 

(1968) și a devenit Doctor în științe istorice la 



Universitatea din București (1972), cu teza 

„Elemente bizantine, balcanice și occidentale la 

începuturile culturii medievale românești în 

secolele X-XIV". 

Și-a început cariera științifică în 1963, la Institutul 

de Istoria Artei al Academiei Române, unde a fost 

cercetător științific (1963-1987) și director 

adjunct științific (1972-1977), conform volumului 

„Membrii Academiei Române 1866-2003" 

(Editura Enciclopedică/Editura Academiei 

Române, 2003) și www.cnatdcu.ro. […] 

În 2018, academicianul Răzvan Theodorescu s-a 

numărat printre personalitățile răsplătite cu 

diplome de excelență în cadrul „Galei România - 

UNESCO" (aflată la a III-a ediție), în semn de 

înaltă recunoaștere a contribuției remarcabile la 

împlinirea și afirmarea idealurilor și obiectivelor 

UNESCO. 

Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea 

(1998), al Universității de Arte din Cluj-Napoca 

(din 2001), al Universității de Vest din Timișoara 

(din 2002), al Universității din Craiova (din 

2002), al Universității „Ștefan cel Mare" din 

Suceava (din 2004), al Universității „Ovidiu" din 

Constanța (din 2006), al Universității de Arte 

„George Enescu" din Iași (din 2008), al 

Universității „Valahia" din Târgoviște (din 2009), 

al Universității de Vest „Vasile Goldiș" din Arad 

http://www.cnatdcu.ro/


(din 2010), al Universității „Danubius" din Galați 

(din 2010), potrivit www.unarte.org. AGERPRES 

/ (Documentare - Doina Lecea, editor: Irina 

Andreea Cristea, editor online: Alexandru 

Cojocaru) 

 

 


