
Revista presei – JOI, 23 MAI 2019 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiu-

nea/Pagina 

Sinteza articolului 

 

 

- 

Colaborare între 

Universitatea Naţională şi 

Capodistriană din Atena şi 

Universitatea Suceava 

 

 

www.monitorulsv.ro 

 

 

Ultima Oră 
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În această săptămână se organizează la Universitatea 

„Ştefan cel Mare” Suceava o serie de activităţi cu 

studenţii masteranzi şi doctoranzi ai Facultăţii de 

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, având ca invitat şi 

moderator pe profesor universitar Maria Papadima, 

aflată într-o misiune de predare Erasmus+. Oaspetele 

vine de la Universitatea Naţională şi Capodistriană 

din Atena, cu care Universitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava a semnat acum cinci ani o convenţie de 

colaborare. 

Printre rezultatele acestei colaborări, se numără 

finalizarea unui prim doctorat în cotutelă, sub 

conducerea profesorilor Maria Papadima (UNCA) şi 

Muguraş Constantinescu (USV), pe teme de 

traductologie, susţinut în septembrie 2017, cu cel mai 

înalt calificativ, excelent, obţinut de dr. Ana Ivanov. 

Alte trei doctorate în cotutelă sunt acum în 

desfăşurare sub conducerea celor doi profesori, pe 

teme legate de traducere, retraducere, adaptare. 

Printre activităţile din această săptămână putem 

menţiona cursul interactiv despre critica traducerilor 

susţinut de prof. Maria Papadima pentru masteranzii 

din anul I de la masteratul „Teoria şi practica 
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traducerii” şi „Seminarul doctoral internaţional”, de 

marţi, 21 mai, moderat de prof. Maria Papadima şi 

prof. Muguraş Constantinescu, pe tema „Secvenţe 

din istoria traducerilor”, seminar deschis de 

alocuţiunea prof. Rodica Nagy, director CSUD 

(Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat) din 

USV, la care au participat doctoranzi din Şcoala 

doctorală de ştiinţe socio-umane USV, dar şi 

doctoranzi din Senegal şi Coasta de Fildeş, care au 

obţinut bursa „Eugen Ionescu” sau se află într-un 

stagiu Erasmus+.  

- Activități în domeniul 

traductologiei, organizate la 

USV în colaborare cu 

Universitatea Națională și 

Capodistriană din Atena 

www.stirisuceava.net Prima pagină IDEM 

Beatrice 

Oșean 

Colaborare USV – 

Universitatea Atena pe teme 

de traductologie 

www.ziaruldepenet.ro Cultural În aceste zile sunt organizate la Universitatea Ștefan 

cel Mare Suceava o serie de activități cu studenții 

masteranzi și doctoranzi ai Facultății de Litere și 

Științe ale Comunicării, având ca invitat și moderator 

pe prof.univ. Maria Papadima, aflată într-o misiune 

de predare Erasmus+.  

Oaspetele vine de la Universitatea Națională și 

Capodistriană din Atena, cu care USV a semnat 

acum 5 ani o convenție de colaborare. 

Printre rezultatele acestei colaborări se numără 

finalizarea unui prim doctorat în cotutelă, sub 

conducerea profesorilor Maria Papadima și Muguraș 



Constantinescu 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 în desfășurare sub 

conducerea celor doi profesori, pe teme legate de 

traducere, retraducere și adaptare. 

Doctorandele care pregătesc un doctorat sub dublă 

conducere au beneficiat sau beneficiază de stagii 

Erasmus+ și/sau mobilități de cercetare la 

Universitatea din Atena, reușind să colaboreze cu 

doctoranzi greci și chiar să publice articole în 

colaborare, redactate în limba franceză. 

- Masă Rotundă „Meseria de 

Traducător” (ediţia a doua) 

în cadrul Proiectului ROSE 

MIRAGES FLSC 
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- Miercuri, 15 mai 2019, în sala lectoratului de limba 

franceză din Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, a avut loc a doua ediţie a mesei rotunde 

intitulate „Meseria de Traducător”, organizată 

pentru studenții din anul I în cadrul proiectului 

ROSE MIRAGES FLSC, coordonat de doamna 

conf. univ. dr. Simona-Aida MANOLACHE 

(www.litere.usv.ro/rose). 

Masă Rotundă „Meseria de Traducător” (ediţia a 

doua) în cadrul Proiectului ROSE MIRAGES FLSC 

Acest eveniment se înscrie într-o serie de întâlniri 

dedicate meseriilor pe care le pot practica absolvenții 

studiilor de litere şi care au ca invitaţi specialişti din 

domeniul presei, al editării şi difuzării de carte, al 

educaţiei şi, desigur, al traducerii. 



La masa rotundă de miercuri, moderată de conf. univ. 

dr. Daniela Hăisan şi conf. univ. dr. Raluca-Nicoleta 

Balaţchi, studenţii de la specializările Franceză-

Engleză/Italiană/Germană prezenţi în sală au 

beneficiat de participarea doamnei prof. univ. dr. 

Elena-Brânduşa STEICIUC, traducător literar, şi a 

domnului lector univ. dr. Dan-Nicolae POPESCU, 

traducător de literatură şi ştiinţe umaniste. Invitaţii au 

captivat publicul prin relatări pline de căldură şi 

entuziasm despre diversele etape, provocări, dileme 

şi atuuri ale carierei de traducător. Numeroasele 

titluri traduse de-a lungul timpului de cei doi 

specialişti, pentru edituri de prestigiu precum 

Univers, Humanitas, Polirom, s-au constituit într-o 

frumoasă expoziţie de carte, apreciată ca atare de 

public. 

- Concursul „HARD & 

SOFT”, la ediția a XXVI-a 

www.intermediatv.ro 

21.05.19 

- La Universitatea din Suceava se desfășoară în aceste 

zile acea de-a XXVI-a ediție a concursului 

internațional studențesc de calculatoare „Hard & 

Soft”. În competiție intra 15 echipaje, din care nouă 

din România. Până acum, peste 1.100 de studenți s-

au confruntat la concursul „Hard & Soft” cu 

provocări tehnice spectaculoase. 

Cristina 

Adelina 

Ciobanu 

„La taifas cu cariera” www.crainou.ro 

22.05.19 

Actualitate Studenţii de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava au participat, marţi, 21 mai 2019, la 

evenimentul cu tema „La taifas cu cariera”. 

La această activitate, grupurile de iniţiativă 

studenţească Administraţie Publică şi Poliţia Locală, 



coordonate de Centrul de Formare şi Cercetare în 

Administraţie Publică – CEFCAP, din cadrul 

Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, s-au 

reunit la USV, în Sala Senatului. 

Tematica programului a vizat provocările de pe piaţa 

muncii în mileniul 3 în lumea globalizării; 

planificarea şi dezvoltarea carierei în funcţia publică; 

dezvoltarea carierei studenţilor în funcţia publică 

europeană. 

Evenimentul a fost organizat cu prilejul 

implementării proiectului cu titlul „Dezvoltăm idei 

noi pentru voi şi pentru noi – DIVON”, în valoare de 

20.000 de lei, finanţat de către Casa de Cultură a 

Studenţilor din municipiul Suceava şi cofinanţat de 

către un colectiv de cadre didactice ale Facultăţii de 

Drept şi Ştiinţe Administrative, precum şi de către 

Asociaţia Lumen. 

Studenţii au fost şi sunt consiliaţi la nivelul 

proiectului de către un colectiv de cadre didactice, 

membri ai CEFCAP din cadrul Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava. 

Echipa de proiect a fost formată din studenţii de la 

programele de studii Administraţie Publică, Poliţie 

Locală şi Management şi Administraţie Europeană: 

Marinela Pentelescu – manager monitorizare şi 

evaluare, Andrei Malanciuc – responsabil logistic, 

financiar şi achiziţii, Mihaela-Brînduşa Şuhan – 

responsabil PR şi Ingrid-Roxana Roos – manager 



proiect. La dezvoltarea şi implementarea proiectului 

au contribuit şi alţi studenţi de la programele de studii 

Administraţie Publică şi Poliţie Locală. 

Cristina 

Adelina 

Ciobanu 

Conferinţă despre 

„Dezvoltarea comunicării 

interculturale prin absorbţia 

fondurilor europene” 

www.crainou.ro 
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Actualitate După primele două întâlniri organizate la USV de 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, la 

care au fost invitaţi Mirela-Elena Adomnicăi, 

prefectul judeţului Suceava, şi comisar-şef de poliţie 

Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, 

directorul Biroului Regional de Cooperare 

Transfrontalieră Suceava, Cezar Grozavu, continuă 

seria dezbaterilor academice în domeniul 

comunicării şi relaţiilor publice din sistemul public 

administrativ, sectorul antreprenorial şi mass-media. 

Tema dezbaterii va fi: „Dezvoltarea comunicării 

interculturale prin absorbţia fondurilor europene”. 

Potrivit organizatorilor, studenţii de la Specializarea 

Comunicare şi Relaţii Publice îşi vor îmbunătăţi 

cunoştinţele dobândite la orele de curs cu informaţii 

practice ce vor viza aspecte privind modalităţile şi 

procedurile de comunicare instituţională în 

cooperarea transfrontalieră, precum şi importanţa 

comunicării interculturale în absorbţia fondurilor 

europene, în vederea promovării iniţiativelor locale 

prin conceperea şi implementarea unor strategii care 

să contribuie la dezvoltarea comunităţilor implicate. 

Evenimentul va avea loc la Universitatea „Ştefan cel 



Mare” din Suceava, în data de 29 mai 2019, ora 16, 

corpul A, etajul II, sala 206. 

- Studentul Sucevean Monitorul de Suceava Religie / pg. 13 Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu binecuvântarea ÎPS 

PIMEN şi în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, în perioada 18-19 mai, cea de-a 

patra ediţie a Studentului Sucevean, prilej de bucurie 

pentru 100 de tineri, atât din judeţ, cât şi din alte 

judeţe ale ţării. 

Plecând de la deviza că satul este despre tradiție și 

obiceiuri, ASCOR Suceava a organizat și în acest an 

evenimentul care a devenit însuși o tradiție, intitulat 

generic sub denumirea ”Veşnicia s-a născut la sat”, 

dat fiind faptul că este anul omagial proclamat de 

Patriarhia  Română al satului românesc şi An 

comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu şi 

Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi 

bisericeşti în Patriarhia Română. În dimineaţa zilei 

de 18 mai, după primirea participanţilor, voluntarii 

au dat start evenimentului prin conferinţa ţinută de 

părintele Hrisostom de la Mănăstirea Putna, care le-

a vorbit tinerilor participanţi despre frumuseţea 

satului românesc, provocându-i, totodată, să-şi 

creeze curiozităţi legate de lumea satului. Discuţiile 

pe tema evenimentului au continuat pe parcursul 

celor două sesiuni de lucru pe grupe. 

Pentru a putea înţelege cu adevărat însemnătatea 

temei, participanţii au fost îndrumaţi către Muzeul 

Satului Bucovinean, unde aceştia au avut 



posibilitatea de a-şi aminti şi a cunoaşte tradiţiile şi 

obiceiurile satelor cotidiene. Seara s-a încheiat pe 

ritmul melodiilor folk, cântate de toţi participanţii, 

acompaniaţi de corzile chitărilor ce vibrau în semn 

de bucurie. 

Ziua de duminică a început prin participarea în 

acelaşi cuget la Sfânta Liturghie la Mănăstirea 

„Sfântul Ioan cel Nou”. După terminarea Liturghiei, 

celor prezenţi li s-a prezentat succint istoricul 

mănăstirii, prin intermediul cuvintelor rostite de 

către îndrumătorul ASCOR, părintele arhimandrit 

Grichentie Natu. 

„Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru toate, 

părintelui, preoţilor şi moderatorilor care ne-au fost 

alături, sponsorilor, conducerii Universităţii din 

Suceava, a Mănăstirii Dragomirna şi a Colegiului 

«Petru Muşat»,care ne-a primit cu multă bucurie şi, 

nu în ultimul rând, participanţilor, fără de care 

bucuria evenimenului nu ar fi fost posibilă”, a 

transmis conducerea ASCOR Suceava. 

- Studentul Sucevean, 

manifestare ASCOR, ajunsă 

la a IV-a ediţie 
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- Sesiune de prezentare a 

oportunităților privind 

cariera în cadrul Regiei 
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Educație Aproape o sută cincizeci de studenți ai Facultății de 

Silvicultură a Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava și cadre universitare au participat miercuri, 



Naționale a Pădurilor la 

USV 

22 mai, în aula Facultății de Silvicultură din Suceava, 

la a doua sesiune de prezentare a oportunităților 

privind cariera în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor 

– Romsilva. La evenimentul de miercuri de la 

Suceava au participat ministrul Apelor și Pădurilor, 

Ioan Deneș, secretarul de stat în Ministerul Apelor și 

Pădurilor, Daniel Constantin Coroamă, directorul 

general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, 

Gheorghe Mihăilescu, prefectul județului Suceava, 

Mirela Elena Adomnicăi, directorul Agenției 

„Moldsilva” din Republica Moldova, Ion 

Haralampov, directorul Direcției Silvice Suceava, 

Sorin Ciobanu, precum și numeroși specialiști din 

cadrul Ministerul Apelor și Pădurilor și Romsilva. 

Proiectul „Romsilva, un angajament pentru 

generațiile viitoare!” a fost inițiat de conducerea 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și se 

derulează în parteneriat cu universitățile care 

pregătesc specialiști în silvicultură sau în alte 

domenii de interes, precum economie sau științe 

juridice, tinerii absolvenți putând opta pentru un 

viitor profesional în cadrul Romsilva. 

- Directorul general 

Romsilva, Gheorghe 

Mihăilescu la Suceava a 

prezentat studenților 

oportunitățile unei cariere în 

cadrul RNP 

www.stiridinbucovina.ro 
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 Aproape 150 de studenţi ai Facultăţii de Silvicultură 

a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava şi 

cadre universitare au participat miercuri, 22 mai, în 

aula Facultăţii de Silvicultură din Suceava, la a doua 

sesiune de prezentare a oportunităţilor privind cariera 

în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. 



Marius 

SUIU 

La Campionatul Balcanic de 

la Câmpulung a avut loc şi o 

conferinţă ştiinţifică 

www.monitorulsv.ro 
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Sport Local În data de 10 mai 2019, la Câmpulung Moldovenesc 

s-a desfăşurat, în premieră pentru acest municipiu, 

Campionatul Balcanic de Alergare Montană pentru 

juniori şi seniori. La startul competiţiei s-au prezentat 

sportivi din şapte ţări, şi anume: Bulgaria, Israel, 

Ucraina, Serbia, Slovenia, Turcia şi România. 

În cadrul programului acestui Campionat Balcanic s-

a organizat Conferinţa ştiinţifică „Campionatul 

Balcanic de Alergare Montană”, ediţia I, conferinţă 

organizată de conf. univ. dr. Elena Vizitiu, din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. La 

această conferinţă s-a avut în vedere un schimb 

constructiv de opinii şi informaţii utile, cunoştinţe 

teoretice şi practice. 

În acest cadru conceptual, conferinţa a avut cinci 

teme: „Psihsical fitness and role models in sport”, 

susţinută de profesor univ. dr. Florin Leuciuc, „The 

human performance and the natural environment”, 

profesor univ. dr. Dan Milici, „Mountain running-

strategies”, conferenţiar dr. Elena Vizitiu, „The 

kinetic approach of lower limb trauma in mountain 

running”, asistent univ. dr. Mihai Constantinescu, 

dar şi „The evolution of mountain running problems 

in the last three years”, antrenor federal Federaţia 

Română de Atletism Silviu Casandra. 

La această conferinţă au participat antrenori, sportivi, 

studenţi, cât şi preşedintele Federaţiei Române de 

Atletism, Florin Florea. 



 

- Întâlnire între primarul 

Sucevei și rectorul USV pe 

tema viitorului echipei de 

handbal 

www.svnews.ro 
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Administrație Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu și 

rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Valentin 

Popa se vor întâlni joi dimineață pentru a discuta 

despre viitorul echipei de handbal CSU Suceava care 

a retrogradat din Liga Națională. Lungu a declarat 

miercuri că se aștepta la acest deznodământ 

precizând că municipalitatea și-a onorat obligațiile 

financiare față de echipă în totalitate. „Eu zic că noi 

ne-am făcut datoria. Am aprobat primii din țară 

bugetul tocmai și din acest considerent să putem 

ajuta sportul. Am grăbit și ședința extraordinară ca să 

putem da bani la echipă. Am dat în acest an 200.000 

de lei din cele 1,5 milioane de lei alocate. Anul trecut 

am aprobat în totalitate suma de 1,2 milioane de lei. 

Eu cred că ne-am făcut datoria față de echipa de 

handbal. Am văzut că lucrurile acolo nu sunt în 

ordine la primul meci din retur când echipa nu era 

pregătită. Să nu se supere domnul Chiruț dar ceva e 

putred în Danemarca. Echipa nu a funcționat așa cum 

trebuie. Să vină domnul rector să vedem ceea ce 

putem face, ce strategie putem aplica pentru a reveni 

în Liga Națională. Primăria rămâne alături de echipa 

de handbal dar să facem o strategie clară să vedem 

cum putem reveni în sezonul viitor în Liga Națională. 

Suntem singura instituție publică din județ care 

asigură atât de mulți bani la activităților sportive 

aproape un milion de euro. Îmi pare rău că a 



retrogradat dar ce pot să fac nu pot să intru să joc eu 

în locul lor”, a spus primarul. 

Cosmin 

Romega 

Lungu: „Nu tăiem 

finanțarea la handbal, dar 

trebuie să punem bazele 

revenirii în Liga Națională”.  

Monitorul de Suceava Sport / pg. 8 Retrogradarea echipei de handbal Club Sportiv 

Universitatea Suceava, care va lipsi cel puțin un an 

din elita hanbalului românesc masculin, din Liga 

Națională, l-ar putea costa scump pe antrenorul 

acesteia, Adrian Chiruț. Demisia acestuia a fost 

cerută indirect de conducerea Primăriei Suceava, 

principalul finanțator al echipei. 

„Oriunde în lume, când este un eșec. Antrenorul este 

cel sacrificat, chiar dacă echipa este vinovată. Sunt 

antrenori care sunt schimbați și când câștigă 

campionatul, cum să fie atunci când retrogradezi? La 

handbal s-a văzut de mai demult că ceva nu e în 

ordine, dar am sperat până în ultima clipă”, a spus 

primatul Ion Lungu, care va avea o discuție pe 

această temă,  joi, de la ora 09.00, cu rectorul USV, 

Valentin Popa. 

Ion Lungu a anunțat că nu are de gând să lase echipa 

fără finanțare, acum că a retrogradat, în loc să dea 

dovadă de performanță.  

Parcursul nu va fi ușor, consideră Lungu, mai ales să 

după acest eșec jucătorii vor pleca de la echipă, mai 

ales că s-a schimbat și regulamentul și se permit 

maxim doi străini în echipele de handbal, încât 

echipele mari – Steaua, Dinamo, se îndreaptă acum 

spre echipele din țară să își completeze necesarul.  



Cosmin 

Romega 

Lungu: „Nu tăiem 

finanțarea la handbal, dar 

trebuie să punem bazele 

revenirii în Liga Națională”. 

www.monitorulsv.ro Sport IDEM 

Mariu 

Șuiu 

Universitatea a încheiat 

sezonul cu o victorie, dar a 

retrogradat în eșalonul 

secund 

 

www.monitorulsv.ro Ultima Oră În această seară, echipa de handbal a Universității 

Suceava a terminat play-out-ul Ligii Naționale cu o 

victorie în fața propriilor suporteri, 27 - 26, în disputa 

cu HC Buzău, dar era retrogradată matematic în 

Divizia A înaintea acestei runde. după eșecul de la 

Suceava, Buzoienii au terminat pe locul IV în play-

out și vga merge la barjul de menținere sau 

promovare în Liga Națională, alături de cei de la 

Făgăraș, în timp ce Minaur Baia Mare și CSM Bacău 

se mențin direct în primul eșalon.    

Marius 

Șuiu 

Universitatea încheie 

sezonul cu o victorie cu gust 

amar și pică în Divizia A 

Monitorul de Suceava Sport / pg. 8 Ieri, echipa de handbal a Universității Suceava a 

terminat sezonul cu o victorie în fața propriilor 

spectatori, una cu gust amar și asta deoarece a 

retrogradat din Liga Națională. Meciul de la sala 

„Dumitru Bernicu” mai avea miză doar pentru 

oaspeții de la CS HC Buzău 2012, care aveau nevoie 

de cele trei puncte pentru a termina pe unul din cele 

două locuri ce îi mențineau direct în Liga Națională. 

Universitarii s-au despărțit de propriii spuporteri cu 

o victorie cu scorul de  27 - 26, dar a terminat play-

out-ul pe locul cinci, poziție retrogradabilă direct. 

„Este o victorie cu gust amar, dar echipa noastră a 

demonstrat că are valoare. Păcat de ultima parte a 

campionatului, în care cred că jucătorii noștri au avut 



un blocaj psihic și plus alte probleme adunate de-a 

lungul timpului. Nu trebuie să căutăm acum scuze și 

cred că unul dintre principalii vinovați sunt eu. A fost 

un sezon ratat ce a eclipsat negativ celelalte două 

sezoane din urmă, în care au fost greutăți mai mari 

decât acum. Este păcat pentru că această retrogradare 

minimizează tot ce ce-am făcut bun până acum, dar 

asta e viața, s-a dus o etapă din viața mea și a echipei. 

Mâine dimineață vom avea o ședință cu finanțatorii 

și vom vedea ce se va întâmpla. Orice va fi, eu unul 

sunt mulțumit c-am muncit aici la Suceava, aici unde 

m-am format și am jucat. Am făcut tot posibilul să 

fie bine, în condițiile care au fost, dar în viața de 

sportiv vin și episoade mai puțin plăcute”, a declarat 

după meciul de ieri antrenorul Adrian Chiruț. 

În urma rezultatelor din ultima etapă a play-out-ului, 

Minaur Baia Mare și CSM Bacău se mențin direct în 

Liga Națională, Făgăraș și Buzău vor merge la 

barajul de menținere sau promovare, iar Suceava și 

Cluj se duc în Divizia A.  

Dănuț 

Chivodeț 

Ion Lungu îi cere demisia 

lui Adrian Chiruț 

 

www.obiectivdesuceava.ro 

 

Sport 

„Să nu se supere domnul Chiruț, dar ceva e putred în 

Danemarca. Când echipa retrogradează, primul 

sacrificat este antrenorul. Am colaborat bine cu 

dumnealui, dar ceva trebuie să se întâmple, trebuie să 

luăm niște măsuri” a spus primarul Ion Lungu, 

referitor la situația de la echipa de handbal, care a 

retrogradat după trei ani petrecuți în Liga Națională  



Adrian Chiruț are zilele numărate pe banca tehnică a 

echipei locale de handbal CSU Suceava. Cel puțin 

asta reiese din declarațiile făcute ieri de primarul Ion 

Lungu, care vrea să fie luate măsuri după ce 

universitarii au retrogradat din Liga Națională la 

finalul acestui sezon. 

„Am observat că lucrurile nu sunt în regulă la echipa 

locală de handbal încă de la primul meci din retur. Să 

nu se supere domnul Chiruț, dar ceva e putred în 

Danemarca. Când echipa retrogradează, primul 

sacrificat este antrenorul. Am colaborat bine cu Adi 

Chiruț, dar ceva trebuie să se întâmple, trebuie să 

luăm niște măsuri” a spus Lungu. 

Ion Lungu urmează să se întâlnească astăzi cu 

rectorul USV Valentin Popa pentru a stabi o strategie 

astfel încât CSU Suceava să revină anul viitor pe 

prima scenă a handbalului masculin. Totodată, edilul 

a precizat că nu intenționează să diminueze bugetul 

echipei după retrogradarea acesteia. 

„Voi avea o întâlnire cu domnul rector să vedem ce 

strategie putem aplica în continuare și cum putem 

pune bazele promovării la finalul sezonului viitor în 

Liga Națională. Nu tăiem din buget, dar vrem să ne 

asigurăm să putem pune bazele revenirii”, a anunțat 

primarul Sucevei, care a precizat că echipa de 

handbal a primit deja 200.000 din bugetul de 

1.500.000 de lei promis în acest an. 



 

 

Adi Chirut a demisionat din 

functia de antrenor principal 

al Sucevei! „Este un esec!” 

www.handbalvolei.ro 

 

Intern 

 

Adi Chirut si CSU Suceava isi vor separa drumurile, 

dupa ce formatia bucovineana a retrogradat in 

Divizia A la finalul acestui sezon. Adi Chirut a decis 

sa demisioneze din functia de antrenor principal. 

La finalul unui sezon dificil, in urma caruia CSU 

Suceava a retrogradat din Liga Nationala, Adi Chirut 

a decis sa isi dea demisia din functia de antrenor 

principal, pe care a ocupat-o timp de trei sezoane. 

Tehnicianul considera acest sezon ca un esec si 

demisia este consecinta fireasca. “Retrogradarea 

echipei este un esec si demisia mea este lucrurul 

normal. Vreau sa le multumesc baietilor pentru cei 

trei ani in care am colaborat, nu a fost deloc usor, mai 

ales ca au fost momente in care se acumulasera 

restante si de sase luni. Vreau sa le multumesc si 

suporterilor ca ne-au fost alaturi in permanenta.”, ne-

a declarat Adi Chirut. De asemenea, Alin Petrea si 

Gabriel Burlacu sunt primele plecari confirmate din 

randul jucatorilor. 

CSU Suceava a castigat ultimul meci al sezonului, 

27-26 cu HC Buzau, joi seara. 

- Victorie inutilă și 

retrogradare din Liga 

Națională: CSU Suceava – 

HC Buzău 27 – 26 

www.ziaruldepenet.ro 

 

Sport Miercuri seară, handbaliștii de la CSU Suceava și-au 

luat la revedere de la suporteri și de la Liga 

Națională, după un meci în care au învins cu 27 – 26 

(13 – 13) pe HC Buzău. 

În cea mai mare parte a timpului sucevenii au fost 

conduși pe tabelă, la final reușind să se impună într-



o victorie amară, total inutilă, având în vedere că erau 

deja retrogradați. 

CSU încheie playout-ul pe locul 5, penultimul și 

retrogradează în Divizia A alături de Universitatea 

Cluj. 

Antrenorul Adrian Chiruț este „pe făraș”, căutându-

i-se înlocuitor. 

 

- 

Liberalul moldovean Andrei 

Năstase, absolvent al 

Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava, va fi 

propus pentru conferirea 

titlului de „Cetăţean de 

Onoare” al municipiului 

 

www.agerpres.ro 

22.05.19 

 

 

Social 

Liberalul moldovean Andrei Năstase, absolvent al 

Universităţii „Ştefan cel Mare" din Suceava, va fi 

propus pentru conferirea titlului de "Cetăţean de 

Onoare" al municipiului, a anunţat, miercuri, 

primarul Ion Lungu. 

Proiectul de hotărâre, al cărui iniţiator este primarul, 

va fi supus votului spre aprobare în şedinţa 

Consiliului Local din data de 30 mai. 

„Noi îl considerăm primarul legitim al Chişinăului. 

Este un tânăr care se bate în Moldova pentru 

democraţie şi pentru aderarea la Uniunea Europeană. 

Ne-a trimis o caracterizare foarte frumoasă şi stareţul 

mănăstirii Putna. Pe 30 mai în şedinţa de consiliu voi 

propune ca Andrei Năstase să primească acest titlu, 

plecând de la faptul că el a făcut studiile aici în 

Suceava în 1992. Îi întărim moralul măcar. Cu atât îl 

sprijinim şi noi în bătălia pe care o are el la 

Chişinău”, a spus primarul Sucevei, într-o conferinţă 

de presă. 

 

www.dcnews.ro 

22.05.19 
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Andrei Năstase este avocat şi preşedinte al Partidului 

„Platforma Demnitate şi Adevăr” (PPPDA). 

Activitatea publică şi-a început-o în calitate de 

fondator şi lider al Platformei Civice „Demnitate şi 

Adevăr”, preluând ştafeta mişcării protestatare din 

2015. 

A participat la alegerile din 2016 pentru funcţia de 

preşedinte al Republicii Moldova, dar s-a retras în 

favoarea candidatului comun al forţelor politice anti-

oligarhice, Maia Sandu. 

A câştigat în 2018 alegerile pentru funcţia de primar 

general al municipiului Chişinău, iar după 

invalidarea rezultatelor alegerilor, pe motiv că ar fi 

făcut agitaţie electorală în ziua alegerilor, a devenit 

unul dintre liderii Mişcării de Rezistenţă ACUM. 

AGERPRES / (A - autor: Silvia Marcu, editor: Oana 

Popescu, editor online: Irina Giurgiu). 

- Comunicat de presă - 

Ministerul Apelor şi 

Pădurilor 

www.agerpres.ro 

22.05.19 

- Ministrul apelor şi pădurilor, Ioan Deneş, s-a aflat 

miercuri, într-o vizită de lucru în judeţul Suceava, 

alături de secretarul de stat pentru păduri, Daniel-

Constantin Coroamă, de directorul Regiei Naţionale 

a Pădurilor - Romsilva (RNP ROMSILVA), 

Gheorghe Mihăilescu, şi de directorul Direcţiei 

Silvice Suceava, Sorin Călin Ciobanu. Din partea 

autorităţilor locale, delegaţia a fost însoţită de 

prefectul judeţului Suceava, Mirela-Elena 

Adomnicăi. 



În prima parte a zilei, ministrul apelor şi pădurilor a 

deschis sesiunea de lucrări a întâlnirii Comitetului 

Comun de Management al sitului Patrimoniului 

Mondial Natural UNESCO – „Păduri străvechi şi 

seculare de fag din Carpaţi şi alte regiuni ale 

Europei”, organizată de Ministerul Apelor şi 

Pădurilor (MAP), cu sprijinul RNP ROMSILVA. 

Demnitarul s-a adresat participanţilor, exprimându-

şi satisfacţia pentru munca depusă şi dorindu-le 

succes în atingerea obiectivelor propuse. La întâlnire 

au participat reprezentanţi din 11 ţări - Albania, 

Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Italia, Slovenia, 

Spania, Ucraina, Germania, Slovacia, dar şi un 

reprezentant al IUCN (Uniunea Internaţională pentru 

Conservarea Naturii). În 2019, România 

coordonează activităţile statelor care au făgete în 

acest sit. La Suceava, s-au discutat probleme curente 

pentru pregătirea celei de-a 43-a întâlniri a 

Comitetului Patrimoniului Mondial al UNESCO, 

care va avea loc la Baku, Azerbaidjan, în iulie 2019. 

Ulterior, delegaţia MAP s-a deplasat la Universitatea 

Ştefan cel Mare, unde ministrul a avut o întâlnire cu 

studenţii de la Facultatea de Silvicultură, cu ocazia 

Sesiunii de prezentare a oportunităţilor unei cariere 

în cadrul RNP-ROMSILVA. Ministrul i-a felicitat pe 

profesori pentru strădania lor de a creşte generaţii de 

specialişti, iar pe studenţi i-a încurajat ca după 

finalizarea studiilor să se integreze în râdurile 

personalului silvic din cadrul RNP. 



Apoi, delegaţia condusă de ministrul Ioan Deneş a 

inspectat investiţii derulate de MAP în domeniul 

apelor în judeţul Suceava. 

Primul obiectiv inspectat a fost barajul de la 

Mihoveni. S-a dorit evaluarea comportării în timp a 

lucrării „Punere în siguranţă baraj priză Mihoveni”, 

care a fost finalizată recent. Valoarea totală a 

investiţiei a fost de 9,8 milioane lei. 

Următoarea deplasare a fost în comuna Drăguşeni, 

unde ministrul a inspectat investiţia „Regularizare şi 

apărare de maluri râu Moldova la Drăguşeni”. 

Investiţia este în valoare de 8,5 milioane de lei, iar în 

2019 au fost alocate 7,64 milioane de lei pentru 

finalizarea acesteia. Va fi construit un dig de apărare 

a malului stâng al râului Moldova, pe o lungime de 

2,3 km. 

De asemenea, Ministerul Apelor şi Pădurilor mai 

derulează prin credite externe, „Proiectul amenajare 

râu Bistriţa şi afluenţi pe sectorul Iacobeni-Sabasa, în 

judeţele Suceava şi Neamţ.” Valoarea totală a 

investiţiei este de 115 milioane de lei, iar în acest an 

au fost alocate 3,6 milioane de lei pentru execuţia 

lucrărilor. Termenul de punere în funcţiune este 

2020, iar capacităţile totale sunt următoarele: 78 km 

amenajări albie, 30,7 km îndiguiri şi 1 km parapet zid 

din beton. 

Tot pe raza judeţului Suceava mai sunt finanţate trei 

puncte critice în valoare totală de 1,1 milioane de lei, 



respectiv: „Regularizare şi îndiguire pârâu Seaca la 

Boroaia zonă amonte confluenţă cu canalul Râşca 

Veche”, „Consolidare dig mal stâng pârâu Râşca la 

Bogdăneşti” şi „Amenjare pârâu Humor, la Gura 

Humorului”. 

De asemenea, prin Programul Operaţional 

Infrastructură Mare (POIM) se derulează proiectul 

„Managementul riscului la inundaţii în bazinul râului 

Suceava, judeţul Suceava”. Valoarea estimată totală 

a obiectului de investiţii: 153,3 milioane de lei 

(inclusiv TVA). Valoare alocată pe anul 2019: 7,7 

milioane de lei pentru elaborarea proiectelor 

investiţiei. 

În ceea ce priveşte managementul nutrienţilor, pe 

lângă cele cinci platforme de depozitare a gunoiului 

de grajd, funcţionale, vor mai fi finanţate alte trei în 

UAT-urile Dumbrăveni, Voitinel şi Horodnicul de 

Sus. 

În domeniul păduri vor fi finanţate programe de 

regenerare a pădurilor, în valoare de 14,5 milioane de 

lei, şi crearea sau refacerea unor drumuri forestiere, 

investiţii cumulate în valoare de 15 milioane de lei. 

Valoarea totală a investiţiilor derulate de MAP, pe 

domeniile de responsabilitate, în anul 2019, în 

judeţul Suceava, este de 52,78 milioane de lei, din 

care 23,76 milioane de lei în domeniul gospodăririi 

apelor şi 29,02 milioane de lei în domeniul pădurilor. 



Vasile M. 

Demciuc 

In honorem Acad. Răzvan 

Theodorescu 

www.crainou.ro 

22.05.19 

Spiritual Între bucuriile cald mângâitoare de suflet ale anului 

2019, domnul academician Răzvan Theodorescu ne-

o aduce acum, în frumoasă zi de mai, pe cea a 

plinătăţii celor 80 de ani de creştinească vieţuire şi 

bogat roditoare întru familia marilor dascăli şi 

neobosiţi slujitori ai Muzei Clio, cercetători ai 

trecutului Imperiului bizantin, ai artei şi civilizaţiei 

creştine româneşti, deopotrivă. 

Cercetător de excepţie în domeniul istoriei, artei şi 

civilizaţiei creştine, a spiritualităţii bizantine şi nu 

numai, autor al unei impresionante opere 

istoriografice, demnă de cinstire la nivelul celui mai 

înalt for ştiinţific al ţării – Academia Română, al 

cărei vicepreşedinte este, domnul academician 

Răzvan Theodorescu s-a remarcat în mod deosebit 

prin cercetarea şi punerea în lumină a artei şi 

civilizaţiei bizantine, influenţa acesteia asupra artei 

şi civilizaţiei medievale româneşti. 

Creator al unei adevărate şcoli de artă şi civilizaţie 

bizantină, prin acceptarea şi îndrumarea la doctorat 

şi prin îndemnarea la studierea în străinătate a 

studenţilor, a masteranzilor şi doctoranzilor 

eminenţi, asemenea lui A. Oţetea ori I. Nestor, M. 

Berza şi Emil Condurache, a lui Emil Lăzărescu, 

formaţi într-o bună tradiţie autohtonă, dar şi în mari 

centre europene, profesorul Răzvan Theodorescu şi-

a dedicat munca, jertfa şi rodirile dăscăliei, asumate 

la cel mai înalt nivel, pregătirii a generaţii după 

generaţii de profesori de istorie, restauratori şi 



conservatori de monumente istorice, de cercetători 

care duc mai departe mesajul adevărului istoric. 

Pasiunea sa pentru cercetarea ştiinţifică, respectul 

pentru adevărurile istoriei şi preocuparea permanentă 

pentru deschidere şi cooperare, i-au adus un loc de 

seamă între personalităţile care animă şi care vor 

continua să inspire multe generaţii de istorici, 

cercetători şi oameni de cultură. 

Opera academicianului Răzvan Theodorescu – 

începând cu „Bizanţ, Balcani, Occident la 

începuturile culturii medievale româneşti (secolele 

X-XIV)”, „Un mileniu de artă la Dunărea de Jos 

(400-1400)”, „Itinerarii medievale”, „Piatra Trei 

Ierarhilor”, continuând cu „Civilizaţia românilor 

între medieval şi modern. Orizontul imaginii (1550-

1800)”, „La peinture murale moldave de 15-eme -16 

eme siecle”, „Roumains et Balkaniques dans la 

civilization sud-est europeenne”, „Bucovina”, pentru 

a nu amintit decât câteva titluri, trebuie cunoscută şi 

cinstită, fiind un îndemn la o mai bună cunoaştere a 

spiritualităţii creştine bizantine pe de o parte şi un 

îndemn la o mai bună cunoaştere a identităţii şi 

demnităţii româneşti, a dezvoltării şi dăinuirii 

noastre spirituale în istorie pe de altă parte. 

Alături de alte personalităţi ale istoriografiei 

româneşti – Alexandru Elian, Virgil Cândea, Emilian 

Popescu, acad. Răzvan Theodorescu reprezintă 

laicatul ortodox român erudit şi evlavios. Prin 



cursurile sale, precum „Curs de Istoria Civilizaţiei 

Europene”, „Curs de Istoria Artei Vechi Româneşti”, 

„Curs de Tipologia Artei din Orientul Creştin” ş.a., 

cărţile scrise, studiile şi articolele sale publicate în 

ţară şi în străinătate, a promovat o istorie bazată pe 

rigoare intelectuală şi informare temeinică. 

Graţie modelelor pe care le-a avut, academicianul 

Răzvan Theodorescu a devenit un exemplu pentru 

generaţiile de azi şi de mâine, fiind cu adevărat un 

senior al spiritului în rândul slujitorilor ştiinţei 

patronate de Muza Clio. Iar această figură de senior 

nu vine numai de la vârstă, ci dintr-o mare nobleţe 

sufletească, o eleganţă a discursului academic 

inconfundabil. 

Studiile sale multiple şi temeinice au făcut ca domnul 

academician Răzvan Theodorescu să fie recunoscut 

drept un cercetător de excepţie în domeniul istoriei 

culturii, artei şi civilizaţiei bizantine. Pentru ampla sa 

operă ştiinţifică, pentru multele sale merite în 

promovarea culturii şi spiritualităţii bizantine în 

general, şi a culturii şi spiritualităţii creştine 

româneşti, a primit numeroase premii ca dovadă a 

recunoaşterii pe plan internaţional – amintim Premiul 

„Bernier” al Institutului Franţei, Premiul „Nicolae 

Bălcescu” al Academiei Române, Premiul „Nicolae 

Iorga” al Centrului Internaţional Ecumenic pentru 

Dialog Spiritual, numeroase distincţii universitare, 



Doctor Honoris Causa al unor prestigioase 

universităţi din ţară şi din străinătate. 

În semn de recunoştinţă, dragoste şi respect, 

profesori, istorici, teologi şi oameni apropiaţi au 

devenit sau redevenit pentru câteva ore studenţi cu 

prilejul participării la cursul festiv din Aula Magna a 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, curs 

ţinut cu ocazia decernării diplomei de Doctor 

Honoris Causa. 

Tema cursului a fost dedicată Locului României în 

lume, accentuând că noi suntem o lume a Răsăritului, 

şi mentalul nostru este un mental răsăritean, a acelui 

Răsărit iubitor de autocraţie, spre deosebire de lumea 

cealaltă, occidentală, o lume a austrocraţiei, o lume 

de alte tradiţii, cu care noi nu avem nimic, lumea 

protestantă şi lumea catolică, extrem de respectabile, 

dătătoare de măsură pentru Europa Occidentală şi 

pentru periferia ei creatoare, care este Europa 

Centrală. Concluzia acelui curs, aplaudat îndelung, a 

fost aceea că Viitorul nostru nu poate fi altul decât al 

locului unde ne aflăm, în Europa de Sud-Est, în 

Europa Orientală, în relaţii excelente cu cealaltă 

Europă, cu care întâmplător şi instituţional ne 

învecinăm. 

Academicianul Răzvan Theodorescu impune nu 

numai prin prestaţie, ci şi prin prestanţă. Despre 

dascălul de la catedra universitară şi despre opera sa 

ştiinţifică se va vorbi multă vreme, pentru că a 



cultivat şi a făcut roditor acest dar al iubirii constante 

faţă de istoria şi cultura poporului român, pe care o 

slujeşte cu credinţă vie şi cu o competenţă academică 

demnă de toată preţuirea. 

Într-o vreme cu multe, prea multe şi rapide 

transformări, schimbări, academicianul Răzvan 

Theodorescu ne îndeamnă prin tot ceea ce a scris şi 

încă va mai scrie să nu uităm valorile trainice, care 

sunt Ţara, Biserica, Familia, toate puse sub aureola 

seriozităţii şi exigenţei cu sine, dar şi a onestităţii, 

bunătăţii şi iubirii. 

Domnule academician, acum, la ceas aniversar al 

Domniei Voastre, de aici din Bucovina pe care atât 

de mult o iubiţi şi o preţuiţi, transmitem urarea 

sinceră LA MULŢI ANI! 

 


