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Adelina 

Talpalariu 

Echipa din Ilmenau, 

Germania, a câștigat „Hard 

& Soft” 2019. Studenții 

suceveni au prins locul 3 

 

www.monitorulsv.ro Local Săptămâna trecută, la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava (USV) s-a desfășurat Concursul 

Internaţional Studenţesc de Calculatoare „Hard & 

Soft”, competiție de prestigiu, inițiată în 1994 de 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor. 

Viitori ingineri din Cluj-Napoca, Iași, Oradea, 

București, Timișoara, Suceava, Cernăuţi și Vinița 

(Ucraina), Chişinău (Republica Moldova), Novi 

Sad (Serbia) și Ilmenau (Germania) au răspuns 

provocărilor tehnice de actualitate și sarcinilor 

impuse de juriu, tema din acest an fiind „Internetul 

lucrurilor pentru persoane cu dizabilități”. 

Universitatea Tehnică din Ilmenau s-a clasat în 

fruntea clasamentului cu 89 de puncte, pe locul doi 

situându-se universitățile tehnice din Cluj-Napoca 

și Novi Sad. 

Unul dintre membrii echipajului de la universitatea 

din Ilmenau a explicat că a realizat un proiect care 

promovează ideea de a învăța prin joc, dedicată 

copiilor cu dizabilități de învățare și concentrare. 



„Am realizat un robot companion care ajută copiii 

în exersarea abilităților de lectură, de citit, 

matematică, înțelegere. E adresat copiilor cu 

tulburări de învățare, ca de exemplu dislexie sau 

discalculia. Aceștia sunt motivați să-și exerseze 

lectura, matematica. Robotul are forma unui 

dinozaur simpatic, e distractiv, își poate mișca 

coada și capul, are lumini, simulează emoții de 

bucurie, fericire, tristețe sau furie, are practic un mic 

computer în interior care primește informații de la o 

tabletă cu care e conectată prin wifi”, a menționat 

tânărul. 

Echipa Universității „Ștefan cel Mare” 1 a ocupat 

locul III, alături de Politehnica din Timișoara. 

Universitatea Tehnică din Chișinău a prins locul IV. 

Juriul a fost condus de Timothy Hall, de la 

Universitatea din Limerick, Irlanda. 

Festivitatea de premiere și prezentarea proiectelor 

în fața juriului s-a desfășurat vineri, 24 mai. 

Potrivit organizatorilor, „Hard & Soft” este un 

concurs adresat studenților seniori din domeniile 

calculatoarelor, electronicii şi automaticii, care își 

propune să testeze competențele tehnice hardware 

și software și de relaționare socială ale viitorilor 

ingineri. Pe parcursul a 5 zile, echipe formate din 

câte 4 studenți trebuie să rezolve sarcini cu un grad 

ridicat de complexitate. 



De-a lungul timpului echipe din principalele centre 

universitare din România, alături de reprezentanţi ai 

mai multor universități partenere din Europa, până 

astăzi peste 1.100 de studenți, s-au confruntat la 

Suceava, cu provocări tehnice spectaculoase. 

- Zilele Limbii şi Teatrului 

Idiş 

www.monitorulsv.ro 

 

 

- Muzeul Bucovinei, Consiliul Judeţean Suceava, 

Federaţia Comunităților Evreiești din România, 

Primăria Municipiului Suceava, Teatrul Municipal 

„Matei Vișniec” Suceava, alături de comunităţile 

evreilor din Suceava, Rădăuţi, Iaşi, Bucureşti, 

Oradea, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 

Guvernul României prin Departamentul pentru 

relații interetnice și Fundația Caritatea invită 

sucevenii şi nu numai, în zilele de 29 şi 30 mai 

2019, la cea de a doua ediţie a Zilelor Limbii şi 

Teatrului Idiş. 

Deschiderea oficială a manifestărilor va avea loc, 

miercuri, 29 mai 2019, ora 10, la Muzeul de Istorie. 

Intrarea la evenimente este liberă. 

Programul manifestării: 

Miercuri, 29 mai: 

 10.00 - 11.30 Deschidere oficială la Muzeul 

Bucovinei 

-Alocuţiuni din partea FCER – CM 

-Alocuţiuni din partea Camerei Deputaţilor, a 

Departamentului pentru Relaţii Interetnice – 

www.svnews.ro 
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Guvernul României (DRI), a Ministerului Culturii 

şi Identităţii Naţionale etc. 

-Alocuţiuni din partea autorităţilor locale 

-Alocuţiuni ale unor invitaţi/ personalităţi culturale 

11.30 – 12.00 Vernisaj – expoziția „Soldați și 

medici evrei în Primul Război Mondial” – Muzeul 

Bucovinei – expoziția prezintă, pe 25 de panouri, 

documente și fotografii care relevă importanța 

comunității evreiești la înfăptuirea Marii Uniri. 

Prezintă Prof. Sorin Golda, Președintele 

Comunității Evreilor din Suceava 

12:30 – 13:00 Vernisaj – expoziția „Paul Celan – un 

mare poet al lumii moderne” curatoriată de Muzeul 

Național al Literaturii Române din București, 

eveniment în care este prezentat unul dintre marii 

poeți români, binecunoscut în străinătate – Muzeul 

Bucovinei 

13:00 – 13:30 Lansarea cărții „Un băiețel în 

căutarea lui Dumnezeu” scrisă de laureatul 

Premiului Nobel pentru Literatură, Isaac Bashevis 

Singer. Prezintă Eduard Kupferberg (Secretar 

General FCER-CM) și Claudia Bosoi (Editura 

Hasefer) – Muzeul Bucovinei 

17:00 – 21:30 Spectacol de teatru „Scripcarul pe 

acoperiș” cu Teatrul „Regina Maria” din Oradea - 

Teatrul „Matei Vişniec”. Unul dintre cele mai 

apreciate musicaluri clasice din lume, „Scripcarul 



pe acoperiș” este o adaptare după povestirea lui 

Sholom Aleichem, „Fiicele lui Tevye”. Producția 

Teatrului Regina Maria a avut premiera la Oradea 

în 2011, în regia lui Korcsmáros György, și este „cel 

mai profesionist exemplu de musical din fenomenul 

teatral românesc”. 

Joi, 30 mai 2019 

11:00 – 12:00 Conferință – „Idiș - O lungime de 

undă specială. Idișul între română și ebraică”. 

Prezintă savantul Moshe Idel din Israel, unul din cei 

mai mari specialişti din toate timpurile în iudaism, 

de la Cabală la hasidism, expert în cercetarea 

comparată a religiilor şi în cultura română. 

12:00 – 12:30 Concurs de desene pentru copii 

„Grădina Raiului”. Desene inspirate de cartea cu 

același nume scrisă de Ițik Manger – Muzeul 

Bucovinei. 

12:30 – 13:30 Proiecție de film cu teme idiș: 

„Moștenirea lui Goldfaden” de Radu Gabrea este o 

plimbare muzicală prin istoria teatrului idiș. - 

Muzeul Bucovinei 

16:00 – 16:30 Dansuri israeliene și evreiești cu 

formația „Haverim” (Comunitatea Evreilor din 

București) – Grădina Englezească, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

16:40 – 17:20 Concert de muzică klezmer cu 

formația „Nigun” a Comunității Evreilor din Iași– 



Grădina Englezească, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” 

17:30 – 18:15 Recital de sonete evreiești în 

interpretarea artiștilor Alexandrina Chelu și Florian 

Chelu Madeva (Comunitatea Evreilor din Oradea). 

Spectatorii vor avea prilejul să asculte cântece 

compuse pe versurile unor poeți evrei români - 

Grădina Englezească, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” 

18:20 – 19:20 Concert jazz & blues „Yiddish 

Tango” cu Berti Barbera (Voce, percuție - 

România) și Mariano Castro (Pian - Argentina) – 

Grădina Englezească, Universitatea „Ștefan cel 

Mare”. 

- Patronatul Judeţean al 

Femeilor de Afaceri din 

IMM Suceava organizează 

la USV un curs de etichetă 

şi protocol în afaceri 

Crai Nou Actualitate Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din 

IMM Suceava şi Asociația IDEVA în parteneriat cu 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, invită 

doamnele din mediul de afaceri sucevean şi alte 

persoane interesate, sâmbată, 8 iunie 2019, între 

orele 9-15:00, în aula din corpul E al Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, la un curs inedit, cu 

tema generică: „Etichetă şi protocol în afaceri”. 

Cursul are recomandarea Asociaţiei Române de 

Protocol şi Ceremonial. „Etichetă şi protocol în 

afaceri” este un curs conceput și susţinut de doamna 

Cristina Turnagiu Dragna, antreprenor, Consultant 

in Comunicare și Image Management - cu expertiză 

de peste 15 ani în construirea de mărci şi companii. 



Participarea la curs se face pe bază de înscriere 

prealabila şi achitarea taxei de participare. 

- Patronatul Județean al 

Femeilor de Afaceri din 

IMM Suceava organizează 

la USV un curs de etichetă 

și protocol în afaceri 

www.newsbucovina.ro 
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- Dezbaterea: Dezvoltarea 

comunicării interculturale 

prin absorbția fondurilor 

europene, la USV 

info-suceava.com 

27.05.19 

Actualitate, 

Educatie 

După primele două întâlniri organizate la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) 

de Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării 

(FLSC), în colaborare cu Centrul de Reușită 

Universitară, la care au fost invitați Mirela-Elena 

Adomnicăi, prefectul județului Suceava, și comisar 

șef de poliție Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt 

al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, seria 

Dezbaterilor academice în domeniul comunicării și 

relațiilor publice din sistemul public administrativ, 

sectorul antreprenorial și mass-media continuă cu 

tema „Dezvoltarea comunicării interculturale prin 

absorbția fondurilor europene” prezentată de dr. 

ing. Cezar Grozavu, directorul Biroului Regional de 

Cooperare Transfrontalieră Suceava. „Studenții de 

la Specializarea Comunicare şi Relaţii 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” spun 

organizatorii. Evenimentul va avea loc la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în 

data de 29 mai 2019, ora 1600, corpul A, etajul II, 

sala 206. 

 

- Elevii și studenții 

antreprenori, premiați la 

Gala JA Hall of Fame – 

Investește în Educație! 

www.comunicatedepresa.

ro 
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- 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. 

Gala JA Hall of Fame 2019 - INVESTEȘTE ÎN 

EDUCAȚIE! 

Gala JA Hall of Fame 2019 - INVESTEȘTE ÎN 

EDUCAȚIE! 

Au fost celebrați elevii, studenții și profesorii 

participanți, în acest an școlar, la programele JA de 

educație economică, antreprenorială, financiară 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. 

Programul JA Mini-compania le oferă elevilor o 

experiență reală de antreprenoriat, prin care aceștia 

au oportunitatea de a-și transpune în realitate 

propriile idei de afaceri. Echipele de elevi și 

studenți participă la incubatorul educațional JA 

BizzFactory™, unde au ocazia să primească 

feedback de la antreprenori și investitori și să-și 

testeze ideile de afaceri cu clienți reali, făcând 

prima vânzare și verificând fezabilitatea produselor 

pe piața reală. […] 

Competiția de mini-granturi pentru universități 

Derulată cu susținerea Romanian-American 

Foundation, aceasta prevede acordarea de mini-

granturi pentru susțienerea proiectelor 

antreprenoriale pentru profesori și studenți, în hub-

urile univesitare. 

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 internaţional 

prestigios, organizat de către Junior Achievement şi 

dedicat recunoaşterii contribuţiei profesorilor, 

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. […] 

Marius 

Şuiu 

Echipa CSU Suceava a 

reuşit să câştige titlul de 

campioană a României la 

juniori III, după un sezon 

perfect în care a fost 

invincibilă 

 

https://www.monitorulsv.ro Sport / Local Echipa de juniori III a Clubului Sportiv Universitar 

din Suceava, formată majoritar din elevi ai Şcolii 

Gimnaziale „Ion Creangă” Suceava, este noua 

campioană naţională la handbal masculin. 

Handbaliştii pregătiţi de antrenorii Vasile Boca şi 

Ioan Tcaciuc au cucerit medaliile de aur, după ce au 

câştigat turneul final organizat în perioada 22 – 26 

mai, la Sala „Romeo Iamandi” din Buzău. 

Formaţia suceveană a câştigat într-o manieră 

categorică grupa din care a făcut parte, cu trei 

victorii în trei meciuri: 58 – 32 cu Liceul „Liviu 

Rebreanu” Turda, 42 – 27 cu Academia Minaur 

Baia Mare şi 66 – 32 cu Unirea Sânnicolau Mare. În 

semifinale, handbaliştii au dat peste CSM Bacău, 

grupare pe care au învins-o la nu mai puţin de 12 

goluri diferenţă, scor 45 – 33, după ce pauza 

consemna 26-17. 



Ajunsă în finala pentru aur, CSU Suceava şi-a 

adjudecat titlul naţional după ce s-a impus în faţa 

echipei puternicului club CSM Bucureşti, la o 

diferenţă de zece goluri, scor 41 – 31. Daniel 

Stanciuc şi compania au tranşat soarta partidei în 

ultimul sfert al primei reprize, când au dus scorul de 

la 9 - 7 la 25 - 16 la pauză. 

Marius 

Şuiu 

Echipa CSU Suceava a 

reuşit să câştige titlul de 

campioană a României la 

juniori III, după un sezon 

perfect în care a fost 

invincibilă 
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Mihai 

Iacobescu 

Olimpia Mitric. Catalogul 

manuscriselor slavo-române 

din Biblioteca Mănăstirii 

Suceviţa (Editura 

Universităţii „Al. I. Cuza”, 

Iaşi, 2018, 299 p.) 

www.crainou.ro 
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Spiritual Între slujitorii Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava (înfiinţată în martie 1990, ca o continuare 

a învăţământului superior pedagogic de 3 ani, 

apărut în 1963, şi a celui tehnic, din 1967), prof. 

univ. dr. Olimpia Mitric ocupă un loc însemnat şi 

are un rost oarecum mai special, prin pregătirea sa 

profesională, în cadrul acestui centru de 

învăţământ-ştiinţă, aşezat la răscrucea civilizaţiilor 

latină, slavă şi germană. 

A absolvit Facultatea de Limbi Slave, specializarea 

polono-română, Bucureşti. A efectuat studii şi stagii 

de aprofundare şi perfecţionare la universităţi din 

Polonia, la Cracovia şi Varşovia, cursuri 

postuniversitare destinate specialiştilor în 



domeniile istoriei cărţii şi tiparului pentru oficiile de 

patrimoniu cultural-naţional, pe teme ca: 

„Orientări, metode, mijloace şi tehnici de cercetare, 

evidenţă şi valorificare a potenţialului naţional-

cultural” şi „Tehnica redactării cataloagelor de carte 

veche”. Şi-a continuat, totodată, perfecţionarea în 

limbile slave şi îndeosebi poloneză la Universitatea 

„Marie-Curie Sklodowska” din Lublin (1990). Şi-a 

pregătit documentarea şi elaborarea tezei de 

doctorat la Universitatea din Bucureşti, cu tema: 

„Scriptori, cărturari şi manuscrise în limba română 

în nordul Moldovei, în sec. XVI-XIX. Catalogul 

manuscriselor în limba română din fonduri şi 

colecţii sucevene” (1997). S-a implicat, de 

asemenea, în efectuarea unor stagii de documentare 

şi misiuni de predare la Institutul de Istorie al 

Universităţii Jagellone din Cracovia, în cadrul 

pregătirii programului L.L. – Erasmus (2006). A 

participat ca bursieră a Centrului Cultural 

Internaţional „Thesaurus Poloniae” din Cracovia cu 

proiectul de cercetare „Historie Politik Imprints und 

Hondwrinds în Moldova” (2003). A efectuat 

călătorii de documentare şi studii în arhive şi 

biblioteci din Ucraina – la Cernăuţi şi Kiev – 

precum şi la numeroase simpozioane, conferinţe 

naţionale şi internaţionale axate pe teme privind 

patrimoniul cultural-naţional. 

Alături de contribuţii numeroase şi valoroase, 

concretizate în volume proprii precum: „Carte 



românească veche (1643-1830), din judeţul 

Suceava” (vol. I-IV (1992-1995), „Carte 

românească manuscrisă din nordul Moldovei” 

(1995) sau colaborarea la unele sinteze ample, 

colective, ca: „Bibliografie românească îmbogăţită 

şi actualizată” (2004), cursuri proprii ca: „Manual 

şi album de paleografie chirilică românească” 

(1998), „Paleografie slavo-română” (2004), ca şi 

peste 170 de studii, articole, recenzii, note, 

însemnări etc. – autoarea a cercetat şi valorificat 

însemnate manuscrise din salba de fonduri şi 

colecţii ale mănăstirilor din Bucovina. Între acestea 

şi „Catalogul manuscriselor slavo-române din 

Biblioteca Mănăstirii Suceviţa” (prima ediţie în 

1999 şi, recent, în 2018, o nouă ediţie, revăzută şi 

adăugită). 

Noua ediţie se deschide cu un „Cuvânt înainte” al 

ÎPS părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei şi 

Rădăuţilor. Acesta relevă importanţa cercetării, 

cunoaşterii şi preţuirii acestor manuscrise, ca 

instrumente ale slujirii credinţei strămoşeşti şi, 

totodată, opere de artă ale culturii româneşti. 

Într-o amplă şi densă „Prefaţă”, Olimpia Mitric 

prezintă locul şi însemnătatea ctitoriei Movileştilor, 

care s-au preocupat şi au înzestrat acest preţios 

locaş „cu moşii şi sate, dar şi cu broderii, argintărie, 

cărţi şi alte obiecte de cult necesare”; între acestea, 

printre comorile păstrate până astăzi, manuscrisele 

ocupă un loc de seamă. Ele provin fie din donaţii, 



fie din cele ce s-au lucrat, cu mintea şi cu inima, de 

călugării trăitori şi slujitori, în atelierele mănăstirii, 

vreme de câteva secole. În pofida vicisitudinilor, a 

calamităţilor ce s-au abătut şi asupra acestui sfânt 

locaş până astăzi, a supravieţuit, totuşi „o adevărată 

comoară culturală de 55 de volume de manuscrise”, 

ne asigură autoarea. 

Aplecându-se cu multă migală şi cu iscusită 

competenţă profesională asupra acestor manuscrise, 

Olimpia Mitric ne dezvăluie, ca rod al cercetărilor 

sale: 1) constituirea şi dezvoltarea colecţiei de 

manuscrise; 2) cercetări anterioare în colecţia de la 

Suceviţa (din care menţionează pe filologii Grigore 

Creţu, A.S. Petruşevici, slavistul Eugen Kozac, 

arhimandritul A. Manastirski, academicianul 

Dimitrie Dan, I.D. Ştefănescu şi Orest Trafali, 

profesorul Damian Bogdan, cercetătorii Ioan Iufu şi 

Victor Brătulescu, slavistul Ion-Radu Mircea, 

teologul şi istoricul G. Popescu-Vâlcea, acad. Emil 

Drahnev de la Chişinău etc. 3) Bibliografia necesară 

investigaţiei cu abrevierile demersului întreprins; 

textul cel mai extins al lucrării îl ocupă 4) 

Descrierea documentelor (p. 43-220) care ne oferă 

următoarele elemente esenţiale: data şi locul scrierii 

manuscrisului, cota şi numărul de inventar; 

provenienţa, paginaţia (în general se indică 

numerotarea filelor, atât cea veche, cât şi cea nouă, 

formatul, tipul de scriere, ornamentaţia şi 

ilustraţiile, limba, cuprinsul textului, însemnările 



manuscrise (în ordinea filelor), bibliografie şi, în 

câteva cazuri, expoziţiile la care au participat 

manuscrisele, textele slavone, cu toate elementele 

lor, sunt transcrise întocmai, cu păstrarea 

prescurtărilor între paranteze rotunde; titlurile, 

însemnările, inscripţiile sunt urmate şi de traducere. 

Descrierea documentelor este urmată de 

Reproduceri (p. 223-279) în imagini color, care 

prezintă: coperta, frontispiciul, titlul, partea I sau a 

II-a, ornamente, ferecătura, însemnarea 

caligrafului, signatură etc. Sunt nu mai puţin de 228 

pagini color. Cartea se încheie cu un Summary (p. 

281-283), Indice – cronologic, tematic şi toponimic 

(p. 285-299) şi, în final, lista colecţiei Documente. 

…A cuteza şi corecta, completa, adăuga observaţii, 

comentarii, consideraţii la astfel de colecţii, care au 

fost prezente cu unele piese de patrimoniu şi la 

expoziţiile internaţionale de la Paris şi Geneva, în 

1925, sau văzute şi cercetate de specialişti din toate 

ţările (precum şi cei pe care i-am menţionat în 

rândurile de mai sus) este o virtute supremă, pe care 

nu o parcurge oricine! Şi faptul acesta e cu atât mai 

meritoriu cu cât Olimpia Mitric este fiica acestor 

meleaguri, născută la Moldoviţa şi slujind Alma 

Mater Sucevensis. 

- Activitate săptămânală 

dedicată francofonilor și 

www.stiridinbucovina.ro 

27.05.19 

 

Actualitate, 

Educatie 

Biroul Francez anunță că miercuri, 29 mai 2019, la 

ora 17:00, are loc activitatea săptămânală dedicată 

francofonilor și francofililor suceveni, „Le français, 
www.info-suceava.com 



francofililor suceveni, „Le 

français, c’est facile !” 
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c’est facile !”. La această ultimă întâlnire cu limba 

franceză înainte de vacanță, copiii vor recapitula 

ceea ce au învățat în perioada octombrie 2018 – mai 

2019 , îndrumați, ca în fiecare săptămână, de dna 

lector univ. dr. Mariana Șovea și de lectorul de 

limbă franceză, Maxence Caron. Nu vor lipsi 

jocurile, cântecele, fișele de colorat, dar și alte 

activități-surpriză. Cursurile se desfășoară în cadrul 

proiectului „Francofonia în comunitate” – un 

proiect inițiat de Centrul de Reușită Universitară al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în 

colaborare cu Biroul Francez și sprijinit de Agenția 

Universitară a Francofoniei. Proiectul, unic în 

România, își propune să aducă limba franceză și 

valorile Francofoniei mai aproape de locuitorii 

orașului Suceava, prin activități destinate publicului 

larg. Începând cu ora 18:00, va avea loc activitatea 

anuală de bilanț a proiectului „Francofonia în 

comunitate” (perioada septembrie 2018 – iunie 

2019), realizată de prof. Tamara Sabin, 

responsabilul BF. Vor fi reliefate tipurile de 

activități desfășurate și se vor prezenta 

etapele/palmaresul elevilor români participanți la 

concursurile internaționale „Mathématiques sans 

frontières 2019” și „Dictée lavalloise”. Cadrele 

didactice implicate în activitățile Biroului Francez 

vor primi atestatele de voluntariat eliberate de 

Consiliul Județean, partenerul BF. Intrarea este 

liberă. 

www.obiectivdesuceava.ro 
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