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- Vernisajul expoziției de 

fotografie și lansarea 

albumului „Hroby, o 

poveste de sub Chiciura”, 

pe 28 mai, la USV 

www.suceava-

smartpress.ro/  

Cultural Marți, 28 mai 2019. Cu începere de la odra 17:30, 

în holul principal al corpului A (parter) al  

Universității „Ștefan cel Mare” va avea loc 

vernisajul expoziției de fotografie și lansarea 

albumului Hroby (o poveste de sub Chiciura), 

semnate de lector univ.dr. Codrut Șerban, dedicate 

liniei de sânge Hroby din Herghelia Lucina. 

Evenimentul va avea loc marți, 28 mai, cu 

începere de la ora 17.30, in holul principal al 

Expoziția a fost vernisata pentru prima dată în anul 

2016, în Galeria Theodor Pallady, la invitația 

UAPR Iași. 

Evenimentul, care va fi moderat de prof. drd. 

Raluca Schipor, îl va avea ca invitat pe Casian 

Balabasciuc, autorul unui text din album, și va 

include un microrecital susținut de prof.dr. Doru 

Albu si conf.dr. Daniel Dragomirescu 

(Universitatea Națională de Arte George Enescu 

Iași). 

*** 

Povestea liniei de sânge Hroby, cea mai veche 

linie autohtonă de cai huțuli, începe la mai puțin 



de jumătate de secol de la înființarea Hergheliei 

Lucina, când aceasta se afla încă sub conducere 

austriacă. Ca urmare a cererilor formulate de 

regimentelor armatei austriece staționate pe 

granița din Bucovina, conducerea hergheliei 

decide achiziționarea unui nou armăsar, în vederea 

diversificării liniilor. Astfel, în anul 1898, 

armăsarul cumpărat de la un țăran din satul 

Ciocănești devine întemeietorul liniei Hroby. 

Acest armăsar a fost activ timp de doi ani, până în 

1900, iar numele liniei a fost dat de muntele și 

cătunul Hrobi  (Obcina Mestecănișului), ambele 

aflate în vecinătatea hergheliei (după Vârful 

Lucina, privind din zona centrală a hergheliei). 

Simbolul liniei este un munte (aplicat, prin 

dangalizare, pe partea stîngă, sub numele tatălui, 

pentru a indica linia din care provine mama 

mânzului). […] 

Imediat după înființare, linia Hroby se bifurcă în 2 

ramuri distincte: armăsarul Hroby I și descendenții 

acestuia ajung la Herghelia Topolciansky din 

Cehoslovacia (astăzi, în Slovacia), iar armăsarul 

Hroby II continuă dezvoltarea liniei în Herghelia 

Lucina. În anul 1931, s-a importat un armăsar din 

ramura cehoslovacă, care a primit numele de 

Hroby V; unul dintre fiii acestuia, Hroby VIII, a 

fost considerat, în baza numărului de mânji 

produși între 1937 – 1959 și a calității medii a 

acestora, cel mai valoros armăsar din ramura 



cehoslovacă. În prezent, linia Hroby din Herghelia 

Lucina este reprezentată de armăsarii Hroby XXV 

(născut în anul 2006), ale cărui origini se regăsesc 

în Hroby I (născut în anul 1907 în Herghelia 

Rădăuți), și Hroby XXVI (născut în anul 2012), 

fiu al lui Hroby XXIV (2000 – 2015). Din punct 

de vedere fenotipic, huțulii din linia Hroby sunt 

caracterizați de un temperament mai vioi și 

prezintă aptitudini mai bune pentru samar. 

O.S Marți, la USV, va avea loc 

vernisajul expoziției de 

fotografie și lansarea unui 

album dedicate unor cai 

deosebiți de la Lucina 
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- Elevii și studenții 

antreprenori, premiați la 

Gala JA Hall of Fame – 

Investește în Educație! 

www.amosnews.ro 

24.05.19 

 

- Junior Achievement (JA) România a premiat, în 

cadrul Galei JA Hall of Fame – INVESTEȘTE ÎN 

EDUCAȚIE!®, pe scena Ateneului Român, start-

up-urile câștigătoare în finala națională a 

competiției europene de antreprenoriat JA 

Compania Anului 2019, dedicată elevilor și 

studenților. Evenimentul a reunit peste 600 de 

elevi, studenți, profesori, oficiali și reprezentanți 

ai companiilor care investesc în programe 

educaționale. 

  

Au fost celebrați elevii, studenții și profesorii 

participanți, în acest an școlar, la programele JA 

de educație economică, antreprenorială, financiară 
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și de orientare profesională, precum și companiile 

care investesc în educația din România și care 

contribuie la dezvoltarea unor noi generații de 

profesioniști și antreprenori. 

[…] 

De asemenea, au fost premiate școli și universități 

participante în competiții naționale Junior 

Achievement: 

[…] 

Derulată cu susținerea Romanian-American 

Foundation, aceasta prevede acordarea de mini-

granturi pentru susținerea proiectelor 

antreprenoriale pentru profesori și studenți, în 

hub-urile universitare. 

  

Au fost premiate: Universitatea din București, 

Universitatea Politehnică din București, 

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea 

Ovidius din Constanța, Universitatea din Craiova, 

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași, 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava și 

Universitatea Politehnică din Timișoara. 

  

Gala JA Hall of Fame – INVESTEȘTE ÎN 

EDUCAȚIE!® este un eveniment internațional 

prestigios, organizat de către Junior Achievement 

și dedicat recunoașterii contribuției profesorilor, 
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elevilor și studenților implicați în programe 

educaționale naționale și internaționale de tip 

learning by doing, precum și a companiilor și 

profesioniștilor care încurajează și susțin 

dezvoltarea legăturii dintre comunitatea 

academică și cea economică din România. 

  

[…] 

 

Adelina 

Talpalariu 

Tehnologii avansate pentru 

sprijinul persoanelor cu 

dizabilități, propuse de 

studenții de la „Hard & 

Soft” 

www.monitorulsv.ro Local Studenți din țară și din străinătate s-au confruntat 

cu provocări tehnice de actualitate și sarcini 

spectaculoase în cadrul ediției din acest an a 

Concursul Internațional Studențesc de 

Calculatoare „Hard & Soft”, aflat la a XXVI-a 

ediție, de la Universitatea „Ștefan cel Mare”. 

După o săptămână maraton în care au construit de 

la zero proiecte conform temei propuse de 

organizatori, vineri, în holul corpului E, echipajele 

și-au prezentat rezultatul muncii lor în fața 

juraților, a profesorilor, colegilor și a pasionaților 

de știință, electronică, automatică și programare. 

Echipele formate din câte 4 studenți au încercat să 

rezolve sarcini cu un grad ridicat de complexitate, 

ce le-au testat competențe tehnice hardware, 

software și de relaționare. 

Potrivit prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, „juriul a 

fost cel care a stabilit tema proiectului. Acesta este 



condus pentru a 17-a oară de profesorul Timothy 

Hall, de la Universitatea din Limerick, Irlanda. 

Juriul stabilește tema concursului inspirându-se 

din ultimele provocări lansate de tehnologiile de 

avangardă din domeniul nostru. Tema din acest an 

face referire la <internetul lucrurilor>, internet of 

things, respectiv echipamentul realizat, robotul, 

trebuie să fie capabil să interacționeze, să 

supravegheze și să intervină în lucrul cu 

persoanele cu dizabilități, copii, adulți sau bătrâni. 

(..) Evident, temele pe care le-a propus și le va 

propune juriul vor fi din cele impuse de evoluția 

pe care o are tehnologia pe plan mondial”. 

Competiția „Hard&Soft” a debutat în anul 1994 și 

este organizată de Facultatea de Inginerie 

Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare”. 

De-a lungul timpului echipe din principalele 

centre universitare din România, alături de 

reprezentanți ai mai multor universități partenere 

din Europa, până astăzi peste 1.100de studenți, au 

participat la „Hard&Soft”, la Suceava.  

Cristina 

Adelina 

Ciobanu 

Studenți ai USV au 

participat la o acțiune 

privind tehnicile de 

autoapărare și de acordare 

de prim ajutor în situații de 

urgență 

Crai Nou Actualitate / pg. 
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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, joi, 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.  

Acțiunea a fost organizată cu fonduri obținute de 

studenți, prin proiectul DIVON - Dezvoltam idei 

noi pentru voi și pentru noi, în competiția de 

proiecte 2019 organizată de către Casa de Cultură 

a Studenților din municipiul Suceava. Proiectul 

este cofinanțat de către un colectiv de cadre 

didactice ale Facultății de Drept și Științe 



Administrative, precum și de către Asociația 

LUMEN. Echipa de proiect este formată din 

studenții Marinela Pentelescu, Andrei Malanciuc, 

Mihaela-Brindușa Șuhan și Ingrid Roxana Roos. 

Activitatea a fost organizată în vederea pregătirii 

studenților pentru viață și pentru un viitor 

profesional de succes, apreciind că simțul civic 

aduce un plus de valoare fiecărui cetățean. 

Marius Șuiu Universitatea Suceava s-a 

calificat în semifinalele 

turneului final al 

Campionatului Național 

www.monitorulsv.ro 

 

 

Sport Echipa de handbal juniori III a Clubului Sportiv 

Universitar din Suceava a reușit performanța de a 

se califica între primele patru echipe din țară și să 

se califice în semifinalele turneului final al 

Campionatului Național. Echipa pregătită de 

antrenorii Vasile Boca și Ioan Tcaciuc a reușit să 

câștige toate cele trei meciuri din grupă și să se 

califice în penultima fază a turneului final. 

Universitarii au început turneul de la Buzău în 

forță și s-au impus la o diferență de 26 de goluri în 

disputa cu Liceul „Liviu Rebreanu” din Turda, 

scor 58 – 32. În meciul doi și cel mai important, în 

compania contracandidatei la locul I, Academia 

Baia Mare, sucevenii au început foarte bine, cu o 

apărare avansată, mingi recuperate și contraatacuri 

și după 10 minute conduceau cu 9 – 2. La pauză a 

fost 21 – 16, dar în debutul părții secunde, 

universitarii s-au distanțat din nou la 24 – 16 și s-

au impus fără probleme în final. Ieri, în ultimul 

meci din grupă, Universitatea a avut o misiune 

ușoară în disputa cu  Unirea Sânnicolau Mare, 

www.monitoruldestiri.ro 

25.05.19 



meci în care sucevenii și-au permis să folosească 

handbaliștii ce-au evoluat mai puțin în primele 

două întâlniri, sportivi de care antrenorul Vasile 

Boca a fost mulțumit, scor final 66 – 32 (38 – 21). 

După terminarea grupelor, Universitatea s-a clasat 

pe locul I și va juca astăzi, în semifinale, cu CSM 

Bacău, echipă pe care a învins-o de patru ori în 

acest sezon, atât în prima fază, cât și la semifinale.  

„Semifinala cu CSM Bacău va fi un meci în care 

vom da totul pe teren. Trebuie să uităm faptul că 

i-am învins în campionatul regulat, pentru că acum 

e un altfel de meci, cu o altă miză. Probabil echipa 

care va rezista mai bine fizic și își va dori mai mult 

calificarea va câștiga”, a explicat antrenorul 

Vasile Boca. 

În meciul cu Academia Baia Mare, CSU Suceava 

a folosit un lot format din sportivii: Podovei, 

Nichitean – portari, Stanciuc (13 goluri), Zarițchi 

(7), Focșăneanu (4), Hreceniuc (4), Florescu (4), 

Huțuleac (3), Stejar (2), Reuț (2), Dascălu (2), 

Mujdei (1), Fetcu, Hariton, Rață. În ultimul meci 

din grupă, CSU Suceava a folosit jucătorii: 

Padovei, Nichitean – Focșăneanu (15 goluri), 

Stanciuc (10), Hreceniuc (7), Reuț (5), Fetcu (5), 

Mujdei (5), Florescu (5), Zarițchi (4), Rață (4), 

Stejar (3), Dascălu (2), Hariton (1). 



Adi Pîrgaru CSU Suceava a câștigat 

titlul de campioană 

națională 

Crai Nou Sport / pg. 9 CSU Suceava a cucerit titlul de campioană 

națională la handbal masculin juniori III. Formația 

pregătită de Vasile Boca și Ioan Tcaciuc câștigat 

toate partidele disputate în acest sezon 

competițional, atat în sezonul regulat, cât și în 

turneele semifinal și final. În finala turneului final, 

CSU Suceava a trecut de echipa celui mai bogat 

club din Romania, CSM București cu 41-31.  

- Universitatea „Ovidius” 

Constanța, campioană la 

volei feminin și 

vicecampioană la handbal 

feminin 

www.telegrafonline.ro 

24.05.19 

 

Sport Echipa Universității „Ovidius” din Constanța a 

câștigat Campionatul Universitar de volei feminin 

2019, lotul pregătit de profesorul Florin Voinea 

fiind alcătuit din jucătoarele de la CS Medgidia. 

Formația constănțeană a câștigat toate meciurile 

disputate la Bacău, fără să cedeze măcar un set în 

duelurile cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, UNEFS București și Universitatea din 

Oradea. Lotul formației constănțene: Loredana 

Dobriceanu, Bianca Cojocaru, Elena Albu, Diana 

Mihai, Andreea Ordeanu, Mihaela Albu, Doina 

Cojocaru, Mădălina Iacobiță și Vanesa Deșliu. 

La handbal feminin, echipa de la Universitatea 

„Ovidius”, pregătită de profesorii Florin Cazan și 

Adrian Georgescu, s-a clasat pe locul secund în 

turneul desfășurat la Pitești, după ce a cedat în 

finală, 26-27 cu Universitatea Pitești. Alături de 

Claudia Nedelcu, Mădălina Oprică, Andreea 

Ciucanu, Diana Mada și Mihaela Rebeca, 

jucătoare de la CSU Neptun Constanța, au mai 

evoluat la Campionatul Universitar de handbal 

www.monitoruldestiri.ro 
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feminin 2019 următoarele sportive: Mădălina 

Conache, Mădălina Zamfirescu, Mădălina Toma, 

Mari Filip, Ana Maria Inculeț, Ana Maria Petrescu 

și Ștefania Epureanu. 

 

Dana 

Humoreanu 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare Suceava”, în topul 

prezenței la vot pentru 

europarlamentare și 

referendum 

www.monitorulsv.ro Ultima Oră 

Local  

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava conduce 

detașat în topul județean al prezenței la vot, atât 

pentru alegerile europarlamentare, cât și pentru 

referendum. La această oră, la secția de votare de 

la USV și-au exprimat opțiunea pentru alegerile 

europarlamentare 78,53% dintre alegători, iar 

pentru referendum au votat 69,02%. Prezența în 

județ, de 28,60% pentru referendum și 34,67% 

pentru europarlamentare, rămâne sub cea la nivel 

național, de 31,82% la referendum și 38,30% la 

alegerile pentru Parlamentul European. Cea mai 

scăzută prezență se înregistrează la Gura Solcii, de 

11,2% la referendum și 19,8% pentru 

europarlamentare, dar puțini oameni au votat 

pentru referendum și la secțiile de la Căminul 

Cultural Cajvana - 13,45%, 12,6% la o școală 

generală din Vicovu de Sus și 14% la Frătăuții 

Noi. În Fălticeni, au votat pentru referendum între 

21%și 30% dintre alegători. La ora 18.00, pentru 

alegerile europarlamentare votaseră peste 7 

milioane de români, iar pentru referendum, 5,97 

milioane de alegători. 



- Simpozionul național 

întitulat „Satul românesc - 

tindă a Raiului” și hramul 

Bisericii „Sfinții Împărați 

Constantin și Elena” 

www.monitorulsv.ro 

24.05.19 

Religie Deoarece Patriarhia Română a declarat anul 2019 

ca „An omagial al satului românesc” și „An 

comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și 

Iustin Moisescu”, părintele paroh Constantin 

Oprea de la Biserica „Sfinții Împărați Constantin 

și Elena” din comuna Straja, cu binecuvântarea 

Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a organizat 

Simpozionul național întitulat „Satul românesc - 

tindă a Raiului”. Acest eveniment cultural a fost 

legat și de unul duhovnicesc, și anume sărbătorirea 

hramului acestei parohii. 

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 străjenească 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. 

 Invitați 

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 le-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 despre câteva aspecte interesante 

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. Elena 

Șoflău, 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 în 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 a 

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. 

 Sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și 

Elena, la Parohia Straja II  

Cel de-al doilea eveniment, de la Parohia Straja II, 

a fost prilejuit de sărbătoarea Sfinților Împărați 

Constantin și Elena, care este și hramului bisericii. 

Această sărbătoare duhovnicească a început încă 

din ajun, cu săvârșirea slujbei Vecerniei de către 

un sobor de preoți și diaconi. 

A doua zi, din zori, dangătul clopotelor i-a adunat 

pe credincioși la sărbătoarea bisericii, 

înveșmântați în straiele de sărbătoare, pe care cu 

cinste le îmbracă la momente importante din viață. 

Cu mic, cu mare, preoți și credincioși s-au adunat 

la poarta bisericii pentru a-l întâmpina cum se 

cuvine pe Preasfințitul Părinte Macarie, Episcop al 

Europei de Nord, care a venit din depărtare pentru 

a aduce binecuvântare arhierească la această 

importantă sărbătoare din viața satului. După 

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie arhierească, 

Preasfințitul Macarie a adresat credincioșilor 

cuvinte de învățătură și de întărire duhovnicească, 

împărtășind tuturor din experiența sa ca păstor de 

suflete, mai ales ale ortodocșilor plecați în 

străinătate. În final i-a binecuvântat pe toți cei 

prezenți și a citit rugăciunea de dezlegare. 



Părintele paroh Constantin Oprea a dat Slavă Lui 

Dumnezeu pentru toate și a adus mulțumiri alese 

atât Ierarhului pentru dragostea cu care a fost 

prezent, pentru cuvintele adresate și pentru 

binecuvântare, cât și preoților care au răspuns la 

invitația de a participa la toate evenimentele, 

precum și tuturor celor prezenți, adresând totodată 

și îndemnul de a gusta fiecare și din hrana 

trupească pregătită cu râvnă de gospodinele 

satului. 

Cele două evenimente au avut o importanță 

deosebită pentru parohie, pentru comună, dar și 

pentru toți credincioșii și toți românii, în general, 

care ar trebui să înțeleagă și să conștientizeze 

importanța satului, a tradițiilor și a valorilor care 

se mai pot scoate la lumină și păstra în continuare 

pentru a ne defini cât mai mult identitatea 

națională fără de care nu putem exista ca popor. 

 

- Primarul municipiului 

Chișinău va deveni cetățean 

de onoare al municipiului 

Suceava 

www.suceavanews.ro 

25.05.19 

- Andrei Năstase va primi titlul de „Cetățean de 

Onoare al Municipiului Suceava”, după ce 

Consiliul Local Suceava va adopta o hotărâre în 

acest sens. 

Andrei Năstase a urmat cursurile la Facultatea de 

Istorie- Geografie la Universitatea Ștefan cel Mare 

Suceava. 



- Curs festiv al absolvenților 

Universității Ștefan cel 

Mare din Suceava 

www.stiridinbucovina.ro 

25.05.19 

Actualitate Au început cursurile festive de absolvire al anilor 

de studiu pentru studenții promoției 2019 din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare„ din 

Suceava. 

 


