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Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava găzduieşte 

vernisajul expoziţiei de fotografie şi lansarea albumului 

„Hroby (o poveste de sub Chiciura)”, semnate de lector 

univ. dr. Codruţ Şerban, dedicate liniei de sânge Hroby 

din Herghelia Lucina. 

Evenimentul va avea loc marţi, 28 mai, cu începere de la 

ora 17.30, în holul principal al corpului A (parter). 

Expoziţia a fost vernisată pentru prima dată în anul 2016, 

în Galeria „Theodor Pallady”, la invitaţia UAPR Iaşi. 

Evenimentul, care va fi moderat de prof. drd. Raluca 

Schipor, îl va avea ca invitat pe Casian Balabasciuc, 

autorul unui text din album, şi va include un microrecital 

susţinut de prof. dr. Doru Albu şi conf. dr. Daniel 

Dragomirescu (Universitatea Naţională de Arte „George 

Enescu” Iaşi). 

Codruţ Şerban: „Povestea liniei de sânge Hroby, cea mai 

veche linie autohtonă de cai huţuli, începe la mai puţin 

de jumătate de secol de la înfiinţarea Hergheliei Lucina, 

când aceasta se afla încă sub conducere austriacă. Ca 

urmare a cererilor formulate de regimentele armatei 

austriece staţionate pe graniţa din Bucovina, conducerea 

hergheliei decide achiziţionarea unui nou armăsar, în 



vederea diversificării liniilor. Astfel, în anul 1898, 

armăsarul cumpărat de la un ţăran din satul Ciocăneşti 

devine întemeietorul liniei Hroby. Acest armăsar a fost 

activ timp de doi ani, până în 1900, iar numele liniei a 

fost dat de muntele şi cătunul Hrobi (Obcina 

Mestecănişului), ambele aflate în vecinătatea hergheliei 

(după Vârful Lucina, privind din zona centrală a 

hergheliei). Simbolul liniei este un munte (aplicat, prin 

dangalizare, pe partea stângă, sub numele tatălui, pentru 

a indica linia din care provine mama mânzului).  

O.S.  Marţi, la USV, va avea 

loc vernisajul expoziţiei 

de fotografie şi lansarea 

unui album dedicate unor 

cai deosebiţi de la Lucina 

Obiectiv Local / pg. 4 IDEM 

- Acțiune cu caracter 

practic privind tehnicile 

de autoapărare și de 

acordare de prim-ajutor 

în situații de urgență, la 

USV 

www.suceavalive.ro Social Un grup de studenți cu un dezvoltat simț civic, de la 

programele de studii de licență Administrație Publică și 

Poliție Locală, precum și de la masterat, Management și 

Administrație Europeană din cadrul Facultății de Drept 

și Științe Administrative, sub coordonarea unui colectiv 

de cadre didactice de la Centrul de Formare și Cercetare 

în Administrația Publică – CEFCAP, au organizat, în 

data de 22 mai 2019, ora 9:00, în campusul universitar 

sucevean, o acțiune cu caracter practic privind tehnicile 

de autoapărare și de acordare de prim-ajutor în situații de 

urgență. 

În cadrul evenimentului au avut loc demonstrații 

realizate de personal specializat în domeniile amintite, 



precum și o competiție de punere în practică a 

cunoștințelor dobândite de către studenți cu prilejul 

participării la seminarul cu aceeași tematică, desfășurat 

la data de 15 mai 2019, în cadrul proiectului studențesc 

DIVON. Activitatea s-a bucurat de sprijinul Decanului 

Facultății de Drept și Științe Administrative, Conf. univ. 

dr. Camelia IGNĂTESCU, care a participat la 

eveniment. Au fost acordate premii pentru cei mai 

merituoși studenți. Activitatea demonstrativă a fost 

realizată împreună cu ISU – Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență „Bucovina” al județului Suceava și SAS – 

Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul 

Inspectoratului Județean de Poliție Suceava. 

- Tehnici de autoapărare şi 

de acordare de prim-

ajutor, demonstrate în 

campusul USV 

www.monitorulsv.ro Ultima Oră 
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- Colaborare fructuoasa 

intre Universitatea 

Nationala si 

Capodistriana din Atena 

si USV 

www.ziare.com 

23.05.19 

 

- In saptamana 20 -24 mai, se organizeaza o serie de 

activitati cu studentii masteranzi si doctoranzi ai 

Facultatii de Litere si Stiinte ale Comunicarii, avand ca 

invitat si moderator pe doamna profesor universitar 

Maria Papadima, aflata intr-o misiune de predare 

Erasmus+. Oaspetele vine de la Universitatea Nationala 

si Capodistriana din Atena, cu care Universitatea "Stefan 

cel Mare" din Suceava a semnat acum cinci ani o 

conventie de colaborare, care se dovedeste deosebit de 

fructuoasa. 

www.monitoruldestiri.

ro 

23.05.19 



Printre rezultatele acestei colaborari, putem aminti 

finalizarea unui prim doctorat in cotutela, sub 

conducerea profesorilor Maria Papadima (UNCA) si 

Muguras Constantinescu (USV), pe teme de 

traductologie, sustinut in septembrie 2017, cu cel mai 

inalt calificativ, excelent, obtinut de dr. Ana Ivanov. 

Alte trei doctorate in cotutela sunt acum in desfasurare 

sub conducerea celor doi profesori, pe teme legate de 

traducere, retraducere, adaptare, in care istoria si critica 

traducerilor se imbina armonios. Doctorandele care 

pregatesc un doctorat sub dubla conducere au beneficiat 

sau beneficiaza de stagii Erasmus+ si/sau mobilitati de 

cercetare la Universitatea din Atena, unde au fost primite 

cu caldura si s-au simtit ca acasa, reusind sa colaboreze 

cu doctoranzi greci si chiar sa publice articole in 

colaborare, redactate in limba franceza. 

Tot pe planul cercetarii, in 2019, semnalam ca cele doua 

numere ale revistei Atelier de traduction, revista cotata 

ERIH+, consacrate strategiilor variate de traducere a 

numelui, sunt elaborate in colaborare cu cercetatori din 

Atena. 

Revenind la interesantele activitati din aceasta 

saptamana, putem mentiona cursul interactiv despre 

critica traducerilor sustinut de prof. Maria Papadima 

pentru masteranzii din anul I de la masteratul „Teoria si 

practica traducerii” si „Seminarul doctoral 

international”, de marti, 21 mai, moderat de prof. Maria 

Papadima si prof. Muguras Constantinescu, pe tema 



„Secvente din istoria traducerilor”, seminar deschis de 

alocutiunea prof. Rodica Nagy, director CSUD 

(Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat) din USV, 

la care au participat doctoranzi din Scoala doctorala de 

stiinte socio-umane USV, dar si doctoranzi din Senegal 

si Coasta de Fildes, care au obtinut bursa „Eugen 

Ionescu” sau se afla intr-un stagiu Erasmus+. 

Tema istoriei traducerilor se bucura de mare interes la 

USV, dupa cum a aratat si colocviul din octombrie 2018, 

organizat cu prilejul Marii Uniri, pe tema „100 de ani de 

traduceri", si proiectul de mare anvergura „O istorie a 

traducerilor in limba romana”, initiat in USV, care atrage 

cercetatori din tara, dar si din strainatate. Si nu e de 

mirare, in spiritul frumoasei si fructuoasei colaborari 

deja evocate, ca prof. Maria Papadima a propus pentru 

acest proiect o contributie despre Editura Omonia, care 

asigura traducerea a mari autori greci in limba romana. 

- USV: Sesiune privind 

cariera de silvicultor 

info-suceava.com 

23.05.19 

Actualitate, 

Educație, 

Noutăți 

Miercuri, 22 mai, în aula Facultății de Silvicultură din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, aproape 

150 de studenți ai Facultății de Silvicultură a 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și cadre 

universitare au participat la a doua sesiune de prezentare 

a oportunităților privind cariera în cadrul Regiei 

Naționale a Pădurilor – Romsilva. La eveniment 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. 

Oportunitățile unei cariere în cadrul Regiei Naționale a 

Pădurilor – Romsilva au fost prezentate studenților pe 

larg de către directorul general al Romsilva, Gheorghe 

Mihăilescu. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și 

Facultatea de Silvicultură a Universității ”Ștefan cel 

Mare” din Suceava desfășoară numeroase proiecte 

împreună, iar studenții acestei instituții efectuează stagii 

practice în cadrul unităților teritoriale ale Romsilva. 

 

- Masa Rotunda "Meseria 

de Traducator" (editia a 

doua) in cadrul 

Proiectului ROSE 

MIRAGES FLSC 

www.ziare.com 

23.05.19 

- Miercuri, 15 mai 2019, in sala lectoratului de limba 

franceza din Universitatea "Stefan cel Mare" din 

Suceava, a avut loc a doua editie a mesei rotunde 

intitulate „Meseria de Traducator", organizata pentru 

studentii din anul I in cadrul proiectului ROSE 

MIRAGES FLSC, coordonat de doamna conf. univ. dr. 

Simona-Aida MANOLACHE (www.litere.usv.ro/rose). 

Acest eveniment se inscrie intr-o serie de intalniri 

dedicate meseriilor pe care le pot practica absolventii 

studiilor de litere si care au ca invitati specialisti din 

domeniul presei, al editarii si difuzarii de carte, al 

educatiei si, desigur, al traducerii. 

La masa rotunda de miercuri, moderata de conf. univ. dr. 

Daniela Haisan si conf. univ. dr. Raluca-Nicoleta 

Balatchi, studentii de la specializarile Franceza-



Engleza/Italiana/Germana prezenti in sala au beneficiat 

de participarea doamnei prof. univ. dr. Elena-Brandusa 

STEICIUC, traducator literar, si a domnului lector univ. 

dr. Dan-Nicolae POPESCU, traducator de literatura si 

stiinte umaniste. Invitatii au captivat publicul prin 

relatari pline de caldura si entuziasm despre diversele 

etape, provocari, dileme si atuuri ale carierei de 

traducator. Numeroasele titluri traduse de-a lungul 

timpului de cei doi specialisti, pentru edituri de prestigiu 

precum Univers, Humanitas, Polirom, s-au constituit 

intr-o frumoasa expozitie de carte, apreciata ca atare de 

public. 

Marius Şuiu CSU Suceava a început 

turneul final cu o victorie 

la scor 

 

www.monitorulsv.ro Sport În această săptămână echipa de handbal juniori III a 

Clubului Sportiv Universitar din Suceava luptă la Buzău 

pentru o medalie la turneul final al Campionatului 

Naţional. 

Handbaliştii pregătiţi de antrenorul Vasile Boca au avut 

un parcurs perfect în primele două faze ale 

Campionatului Naţional, cu 12 victorii din tot atâtea 

meciuri jucate în sezonul regulat şi 10 victorii în faza 

semifinală (Grupa Valoare), aşa cum se numeşte din 

acest sezon. 

Sucevenii au început turneul final cu o victorie la scor în 

grupa din care face parte, 58 – 32, în disputa cu Liceul 

„Liviu Rebreanu” din Turda. Partida a fost echilibrată 

doar în prima parte a reprizei I, iar mai apoi universitarii 

s-au distanţat la 12 goluri până la pauză, scor 29 – 17. 



Repriza a secundă a aparţinut universitarilor, care s-au 

impus în final la o diferenţă de 26 de goluri. 

„Doar în prima jumătate de repriză jocul a fost mai 

echilibrat, iar mai apoi ne-am desprins decisiv şi am 

reuşit să rulăm tot lotul de jucători. Turneul începe cu 

adevărat la următorul meci, când vom avea o confruntare 

decisivă pentru locul I în grupă cu o echipă puternică, 

Academia Minaur Baia Mare, şi asta deoarece în al 

treilea meci nu cred că vom avea probleme cu CS Unirea 

Sânnicolau Mare”, a explicat antrenorul sucevenilor, 

Vasile Boca.  

CSU Suceava a folosit în acest prim meci de la turneul 

final un lot format din sportivii: Podovei, Nichitean – 

portari, Zariţchi (10) goluri, Stanciuc (8), Focşăneanu 

(8), Stejar (7), Florescu (7), Hreceniuc (5), Reuţ (5), 

Dascălu (3), Hariton (2), Mujdei (1), Huţuleac (1), Raţă 

(1), Fetcu. 

În celălalt meci din grupă, Academia Minaur Baia Mare 

a trecut la scor de Unirea  Sânnicolau Mare, 65 – 38, după 

ce la pauză a fost 36 – 19. 

Dănuţ 

Chivodeţ 

Adrian Chiruţ a 

demisionat din funcţia de 

antrenor al echipei locale 

de handbal 

Obiectiv 

 

 

 

Sport / pg. 17 Adrian Chiruţ a demisionat din funcţia de antrenor al 

echipei locale de handbal CSU Suceava după 

retrogradarea acesteia în Divizia A. Forţat şi de 

declaraţiile voalate ale primarului, Chiruţ a renunţat la 

funcţie după trei sezoane petrecute pe banca tehnică a 

universitarilor. „Retrogradarea echipei este un eşec şi 

demisia mea este un lucru normal. Vreau să le mulţumesc 

băieţilor pentru cei trei ani în care am colaborat. Nu a fost 

www.ziaruldepenet.ro 

23.05.19 

 

vivafm.ro 



24.05.19 deloc uşor, mai ales că au fost momente în care se 

acumulaseră restanţe salariale şi de şase ani. Vreau să le 

mulţumesc şi suporterilor ca ne-au fost alături în 

permanenţă” a declarant Adi Chiruţ.  

CSU Suceava şi-a luat adio de la Liga Naţională la 

handbal masculin cu o victorie de palmares. Miercuri 

seară, la spartul târgului, în ultima etapă din play-out, 

echipa suceveană s-a impus în sala “Dumitru Bernicu”, 

în faţa celor de la HC Buzău, cu scorul de 27-26 (13-13).  

Adi Pîrgaru Antrenorul Adrian Chiruţ 

a demisionat de la 

conducerea echipei 

sucevene 

Crai Nou Sport / pg. 6 Adrian Chiruţ şi CSU Suceava îşi vor separa drumurile, 

după ce formaţia bucovineană a retrogradat în Divizia A 

la finalul acestui sezon. Tehnicianul sucevean a decis să 

demisioneze din funcţia de antrenor principal. 

La finalul unui sezon dificil, în urma căruia CSU 

Suceava a retrogradat din Liga Naţională, Adi Chiruţ a 

decis să îşi dea demisia din funţia de antrenor principal, 

pe care a ocupat-o timp de trei sezoane. Tehnicianul 

consideră acest sezon ca un eşec şi demisia este 

consecinţa firească. 

„Retrogradarea echipei este un eșec și demisia mea este 

un lucru normal. Vreau să le mulțumesc băieților pentru 

cei trei ani în care am colaborat. Nu a fost deloc ușor, mai 

ales că au fost momente în care se acumulaseră restanțe 

salariale și de șase luni. Vreau să le mulțumesc și 

suporterilor că ne-au fost alături în permanenta” a 

declarat Adi Chiruț.  



Marius 

ŞUIU, 

Cosmin 

ROMEGA 

Adrian Chiruţ îşi va 

depune demisia din 

funcţia de antrenor 

principal al Universităţii 

Suceava 

 

www.monitorulsv.ro Sport După trei ani consecutivi în Liga Naţională de handbal, 

din păcate echipa Universităţii Suceava a retrogradat în 

eşalonul secund. Miercuri seară, echipa a câştigat în faţa 

propriilor suporteri în ultima etapă a play-out-ului, dar 

era deja picată în Divizia A înaintea acestei runde. În 

urma acestui eşec, ieri dimineaţă a avut loc o şedinţă a 

Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv 

Universitar din Suceava, la care au fost prezenţi şi 

principalii finanţatori ai echipei de handbal, 

reprezentantul Primăriei Suceava, primarul Ion Lungu, 

rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 

Valentin Popa, şi antrenorul Adrian Chiruţ. După 

discuţiile avute ieri, tehnicianul studenţilor a hotărât ca-

n zilele ce urmează să-şi depună demisia din funcţia de 

antrenor principal al echipei, chiar dacă nimeni nu i-a 

cerut direct acest lucru. 

„Trebuie să-mi asum acest eşec şi această retrogradare, 

şi de aceea zilele ce urmează o să-mi depun demisia, 

chiar dacă nu mi-a cerut-o nimeni, în mod direct. Vreau 

să le mulţumesc jucătorilor cu care am lucrat în aceşti trei 

ani, o perioadă în care nu ne-a fost uşor, mai ales că 

trebuia să joace la acelaşi nivel chiar dacă uneori aveau 

restanţe de şase luni de zile. Le mulţumesc şi suporterilor 

care au fost alături de noi tot timpul, chiar şi-n deplasări”, 

a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.  

Primarul Ion Lungu a declarat că, oriunde în lume, la un 

eşec antrenorul este sacrificat, chiar dacă echipa este 

vinovată, iar acest film l-am trăit şi-n anul 2015.  



„Din păcate, am mai întâlnit o dată filmul ăsta. În 2015, 

când a retrogradat echipa, a reuşit să intre din nou în Liga 

Naţională – sper să se întâmple şi de această dată la fel. 

Noi ne-am făcut datoria, am fost primii din ţară care am 

aprobat bugetul, pe 4 aprilie, tocmai din acest 

considerent, să putem ajuta sportul. Anul acesta, din cei 

1,5 milioane de lei alocaţi, le-am dat 200.000 de lei, 

acordarea banilor făcându-se eşalonat în buget. Anul 

trecut le-am achitat în totalitate suma de 1,2 milioane de 

lei”, a spus edilul sucevean.  

Adi Pîrgaru CSU Suceava, în pofida 

victoriei cu HC Buzău, a 

retrogradat în Divizia A 

Crai Nou  Sport / pg. 6 Echipa de handbal a Universităţii Suceava a terminat 

sezonul cu o victorie în faţa propriilor spectatori, una 

care nu a schimbat cu nimic faptul că a retrogradat din 

Liga Naţională. Meciul de la sala „Dumitru Bernicu” mai 

avea miză doar pentru oaspeţii de la CS HC Buzău 2012, 

care aveau nevoie de cele trei puncte pentru a termina pe 

unul din cele două locuri ce îi menţineau direct în Liga 

Naţională.  

„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. 

- CSU Suceava a 

retrogradat în Divizia A 

în pofida victoriei cu HC 

Buzău 

www.svnews.ro Sport IDEM 

- Lungu, dezamăgit de 

handbaliști 

www.intermediatv.ro 

23.05.19 

- Şeful administraţiei locale va avea joi o întâlnire cu 

rectorul Universităţii din Suceava, Valentin Popa, pentru 

a stabili ce măsuri trebuie luate pentru revenirea 

universitarilor în prima divizie. 

Cosmin 

Romega 

Andrei Năstase, lider al 

Mișcării de Rezistență 

ACUM, propus să devină 

„Cetățean de onoare al 

Sucevei” 

www.monitorulsv.ro 

23.05.19 

Local Liderul Mișcării de Rezistență ACUM, din Republica 

Moldova, Andrei Năstase, este propus să devină  

„Cetățean de onoare al Sucevei”, decizia urmând să fie 

luată la finele lunii mai, când este convocată ședința 

ordinară de Consiliu Local. 

„Voi intra cu o propunere în Consiliul Local din data de 

30 mai, să îl facem Cetățean de onoare al Sucevei pe 

primarul legitim al Chișinăului, Andrei Năstase. 

El este un tânăr care se luptă pentru democrație în 

Moldova, pentru aderarea la UE. 

Starețul Mănăstirii Putna, Velnic Melchisedec, ne-a 

trimis o caracterizare foarte frumoasă pentru el. 

Propunerea pornește de la faptul că Andrei Năstase și-a 



făcut studiile aici, la Suceava, avem bune relații de 

colaborare și vine des aici. Consider că astfel măcar îi 

întărim moralul, să-l sprijinim în bătălia pe care o are”, a 

spus primarul Sucevei, Ion Lungu, în calitate de inițiator 

al proiectului de hotărâre. 

Andrei Năstase este avocat și președinte al Partidului 

„Platforma Demnitate și Adevăr” (PPPDA). Născut la 6 

august 1975 (43 de ani), acesta a făcut studii la facultatea 

Istorie și Geografie a Universității “Ștefan cel Mare” din 

Suceava, iar ulterior a studiat dreptul la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

A participat la alegerile din 2016 pentru funcția de 

președinte al Republicii Moldova, dar s-a retras în 

favoarea candidatului comun al forțelor politice anti-

oligarhice, Maia Sandu. 

În 2018 a câștigat alegerile pentru funcția de primar 

general al municipiului Chișinău. După invalidarea 

rezultatelor alegerilor, pe motiv că ar fi făcut agitație 

electorală în ziua alegerilor, a devenit unul dintre liderii 

Mișcării de Rezistență ACUM. 

 

- Simpozion național și 

Liturghie Arhierească, în 

Parohia Straja 

www.doxologia.ro 

23.05.19 

- După o temeinică pregătire și minuțioasă organizare 

premergătoare evenimentelor, acestea au debutat în 

dimineața zilei de 20 mai 2019 prin slujirea Tainei Sfintei 

Liturghii de către un sobor de preoți, la care au participat 

credincioși din sat și nu numai, îmbrăcați ca la marile 

sărbători, în straie populare străjenești. La finalul Sfintei 



Liturghii s-a dat binecuvântarea pentru începerea 

lucrărilor simpozionului. 

Într-un cadru perfect armonizat cu tema simpozionului, 

organizat în detaliu de către părintele paroh, la demisolul 

bisericii, a debutat și prima sesiune de lucrări cu un 

cuvânt de „Bun Venit!” din partea organizatorului. 

Participanții la acest eveniment cultural inedit pentru 

comună au avut parte de o atmosferă specifică satului 

tradițional românesc dată de colțul tematic amenajat cu 

elemente ale satului de odinioară precum: o casă 

străjănească în miniatură, biserica de lemn, câteva păpuși 

înveșmântate în straie tradiționale autentice, ouă 

încondeiate și obiecte vechi, precum și o colecție de 

documente și fotografii vechi expuse pe un panou, 

aparținând unui localnic, Dorin Pătrăucean, care deține și 

o casă-muzeu în comună. De asemenea, aerul tradițional 

a fost dat și de portul popular îmbrăcat de către sătenii 

care au dorit să ia parte la această activitate. 

Lucrările simpozionului au fost susținute în două sesiuni 

de lucru de către invitați de marcă, dar și de oameni ai 

satului printre care s-au numărat preoți, profesori, 

profesori universitari, europarlamentari și oameni de 

cultură care au scos în evidență din valorile și cultura 

care dau o importanță deosebită satului românesc în 

păstrarea identității naționale. Astfel, domnul Casian 

Balabasciuc de la Centrul Cultural Bucovina a vorbit în 

cuvinte cu tâlc despre „Satul românesc între smerenie și 

mândrie”. Aspecte interesante din lucrarea cu tema 

„Ludicul românesc arhaic – paradox și arhetip” au fost 



prezentate de către dl. lector univ. dr. Călin Bârleanu de 

la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, după 

care, domnul europarlamentar Cătălin Ivan a vorbit celor 

prezenți despre importanța păstrării specificului național, 

care se regăsește în cea mai mare parte în lumea satului, 

în condițiile globalizării actuale. 

Domnul muzeograf de la Muzeul Satului Bucovinean, 

Aurel Prepeliuc, a prezentat lucrarea cu tema „Instalații 

de tehnică populară în Țara de Sus”. De la Facultatea de 

Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași a fost 

prezent dl. lector univ. dr. Ioan Augustin Guriță cu o 

lucrare istorică foarte bine documentată . În continuare, 

părintele prof. dr. Ștefan Oprea de la Seminarul Teologic 

Piatra Neamț a captat atenția celor prezenți cu aspecte 

mai puțin cunoscute din activitatea și viața Patriarhului 

Iustin Moisescu din lucrare sa „Patriarhul Iustin 

Moisescu – un stâlp puternic în vremuri de furtună”. 

Prima sesiune de comunicări a fost încheiată de către dl. 

prof. univ. dr. Remus Rus de la Facultatea de Teologie 

„Iustinian Patriarhul” din București, vorbind despre 

Patriarhii vrednici de pomenire, după care a urmat un 

moment artistic prezentat de către Grupul „Bilcuța” din 

Bilca, îndrumat de dna. prof. Elena Negru. 

Debutul celei de-a doua sesiuni de comunicări a fost 

făcut de către pr. prof. dr. Bogdan Cojoleancă, Director 

al Seminarului Teologic „Mitropolitul Dosoftei”, 

Suceava care a venit cu câțiva elevi, unul dintre ei 

prezentând un referat despre comuna Marginea. Părintele 

dr. Florin Grigorescu din Fălticeni a vorbit câteva aspecte 



interesante de la părintele Dumitru Stăniloae, din 

lucrarea cu tema „De la social la sociabilitate la părintele 

Dumitru Stăniloae!”. În continuare, am aflat date 

biografice importante despre Patriarhul Nicodim de la 

părintele Cristian Andron din Târgu Neamț, din 

prezentarea lucrării intitulate „Patriarhul Nicodim 

Munteanu – date biografice”. Domnul Paul Petru Torac, 

inspector cultural la Primăria Brodina, a prezentat câteva 

tradiții huțule din lucrarea sa cu tema „Satul – tainică 

fereastră către Rai”. Doamna prof. Șoflău Elena, de la 

Școala Gimnazială „Dimitrie Onciul” Straja a prezentat 

câteva aspecte din viața străjenilor influențată mai mult 

sau mai puțin de stăpânirea austriacă, din lucrarea „Viața 

cotidiană a străjenilor îm condițiile stăpânirii austriece 

(1775-1918)”, iar doamna învățătoare pensionară 

Elisaveta Teleagă, tot din Straja a vorbit despre tradiții 

păstrate de locuitorii acestui sat, tradiții pe care le-a 

consemnat și în cartea „Straja – izvor de tradiție 

bucovineană”, a cărei autoare este. De asemenea a fost 

prezent și domnul scriitor Dumitru Parasca de la Rădăuți 

care a vorbit pe tema satului. 

Simpozionul a fost încheiat în atmosfera potrivită temei 

dezbătute cu programul artistic prezentat de Ansamblul 

Străjăncuța, îndrumat de doamna elisaveta Teleagă, cu 

un tur al galeriei pentru admira expoziția de documente 

și obiecte vechi, ouă încondeiate din colecția doamnei 

Elena Torac, meșter popular din Brodina, precum și a 

portului popular din Straja, Putna, Vicovu de Sus, Bilca 



și Brodina, îmbrăcat de copii și tineri din aceste localități. 

[…] 

 


