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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) găzduiește în 

perioada 17-28 iunie 2019 o expoziție de Bandă desenată 

„Valerian”, pusă la dispoziție de Institutul Francez din Paris. 

Această acțiune este parte a proiectului „Le printemps roumain de 

la BD francophone” / „Primăvara românească a benzilor desenate 

francofone”, organizat de Institutul Francez din România, Asociația 

Edumedia și o serie de parteneri locali, în perioada 23 aprilie – 14 

iulie 2019. Proiectul are anvergură națională și se derulează în șapte 

orașe: Oradea, Sibiu, București, Constanța, Suceava, Timișoara și 

Brașov. 

Acest proiect este derulat în cadrul Sezonului România-Franța 2019 

/ Saison France-Roumanie 2019 și propune publicului de toate 

vârstele expoziții de benzi desenate – panouri, cărți, reviste – 

precum și conferințe, vernisaje, întâlniri tematice și ateliere pentru 

elevi. 

Proiectul „Le printemps roumain de la BD francophone” se 

desfășoară pe toată durata Sezonului Franța-România 2019, sezonul 

fiind un amplu program de promovare a Franței în România și a 

României în Franța și este organizat, în parteneriat, de Institutul 

Francez, Ambasada Franței în România, Ministerul Afacerilor 



Externe din România, Institut Cultural Român (ICR). Acesta 

permite dezvoltarea de parteneriate și programe de cooperare 

educativă, economică și culturală între cele două țări. 

Suceava este cel de-al 5-lea oraș care organizează o expoziție de 

banda desenată în cadrul proiectului, iar Galeria de Artă a USV este 

gazda expoziției francofone „Valerian”. 

Vernisajul expoziției a avut loc luni, 17 iunie 2019, în prezența 

reprezentanților instituțiilor partenere: Biroul Francez de la 

Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Inspectoratul 

Școlar Județean Suceava, Centrul de reușită universitară și 

Observatorul Astronomic al Universității din Suceava, Asociația 

„Curcubeul succesului” din Suceava și Asociația Profesorilor de 

limba franceză – sucursala Suceava, dar și a numeroși elevi înscriși 

la atelierele primei Școli de vară francofone organizate la Suceava. 

Școala de vară francofonă „Grandir en français” („Să creștem cu 

limba franceză”) este organizată în Suceava, în perioada 17 iunie – 

12 iulie 2019. Pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor, 

organizarea cursurilor se realizează în două serii: 17-28 iunie 2019, 

1-12 iulie 2019. Cursurile se vor derula în spațiile Școlii Gimnaziale 

Nr. 1 Suceava și sunt variate și ludice, îmbinând activități de 

învățare a limbii franceză în manieră interactivă cu activitățile 

recreative în limba franceză. 

Expoziția Bandă Desenată francofonă „Valerian” de la Suceava 

poate fi vizitată în perioada 17-28 iunie 2019, de luni până vineri, 

în spațiile Galeriei de Artă a Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, corp A, etaj I - str. Universității, nr. 13, Suceava. 
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Etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică este 

organizată de Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea ,,Ștefan cel 

Mare” din Suceava și Societatea Științifică ,,Cygnus”- centru 

UNESCO, în perioada 15-20 iunie la Suceava și Gura Humorului. 

Prof.univ.dr. Mihai Dimian, prorector cu activitatea științifică al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și președinte al 

Comisiei Centrale a Olimpiadei Naționale de Creativitate 

Științifică, a anunțat că Olimpiada de Creativitate Științifică se află 

la prima ediție și a fost înființată la inițiativa comună a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, Inspectoratului Școlar Județean 

Suceava și Societății Științifice „Cygnus”- centru UNESCO, pentru 

a contribui la orientarea educației naționale către transformările 

profunde ce au loc într-o societate bazată pe cunoaștere și către 

dezvoltarea competențelor specifice creativității în domeniul 

științific și tehnic la elevi. 

Olimpiada de Creativitate Științifică este organizată pe două 

categorii, juniori (clasele a V-a – a VIII-a) și seniori (clasele a IX-a 

– a XIII-a), având următoarele secțiuni tematice: Științe 

fundamentale; Științe aplicate; Tehnologia Informației și Robotică. 

www.edumanager.ro 

17.06.19 

 

www.ziare.com 

14.06.19 

 

www.curierulnational.ro 

14.06.19 

 

www.ziaruldepenet.ro 

14.06.19 

 

www.info-suceava.com 

14.06.19 

 

www.monitoruldestiri.ro 

15.06.19 

 

www.stiridinbucovina.ro 

14.06.19 



 Participarea la olimpiadă se desfășoară în echipe de 2 sau 3 elevi, 

care vor intra în concurs cu un proiect sau un studiu din domeniul 

științific sau tehnic.  

La etapa națională s-au calificat 38 de echipe, numărul maxim 

permis de regulament, echipe care au în componență 99 de elevi 

proveniți din 15 județe. 

Festivitatea de deschidere a Olimpiadei va avea loc în data de 15 

iunie, începând cu ora 16:00,  în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Pe durata 

evenimentului, activitățile de prezentare și jurizare a lucrărilor vor 

alterna cu activități de informare și formare în domeniul inventicii 

și educației creative precum și cu programe culturale și turistice în 

județul Suceava. 

Elevii olimpici și profesorii însoțitori vor participa și la Târgul 

Internațional de Inventică și Educație Creativă pentru Tineret, ICE-

USV (Innovation and Creative Education) precum și la 

prezentările 10-InSTED (10-minute presentations about Innovation 

in Science, Technology, Engineering and Design), manifestări ce se 

vor desfășura în perioada 18-19 iunie la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. 

Festivitatea de premiere a Olimpiadei va avea loc în data de 19 

iunie, începând cu ora 15,  în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, premiile oferite de 

Ministerul Educației Naționale fiind suplimentate de medalii, 

diplome și premii oferite de organizatorii locali și de OSF Global 

Services, sponsorul principal al Olimpiadei Naționale de 

Creativitate Științifică. 

www.bitnews.ro 

14.06.19 



Programul complet al Olimpiadei Naționale de Creativitate 

Științifică poate fi consultat pe pagina web dedicată olimpiadei, la 

adresa https://www.isj.sv.edu.ro/oncs/index.php/program  
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Finalizarea cu succes a studiilor universitare de licență sau de 

masterat a fost sărbătorită, joi, cu bucurie și satisfacție de către 

absolvenții celor zece facultăți ale Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, care acum pornesc încrezători și plini de speranță pe un 

nou drum al împlinirilor profesionale și personale. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a organizat, joi după-

amiază, cea de a treia ediție a evenimentului “Marșul 

Absolvenților”, la care au participat atât proaspeții absolvenți, cadre 

didactice universitare, părinți, invitați, dar și reprezentanți ai 

autorităților județene și locale. 

https://www.isj.sv.edu.ro/oncs/index.php/program


Absolvenții au însuflețit atmosfera orașului prin culoare, veselie și 

voie bună 

Costumați cu tricouri personalizate, robe sau ii bucovinene, 

fluturând baloane și stegulețe, absolvenții și absolventele USV au 

însuflețit atmosfera orașului prin culoare, veselie și voie bună pe 

traseul Parcul Universității- Esplanada Casei de Cultură Suceava. 

Festivitatea de absolvire a fost deschisă cu intonarea imnului USV, 

urmată de prezentarea șefilor de promoție ai celor zece facultăți ale 

universității sucevene și de felicitările adresate absolvenților de 

către rectorul USV, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, dar și de 

reprezentanții autorităților județene și locale. 

Celor zece șefi de promoție, Georgiana Iuliana APOPEI- Facultatea 

de Drept și Științe Administrative, Gabriela RACU– Facultatea de 

Educație Fizică și Sport, Dana HUȚU – Facultatea de Inginerie 

Alimentară, Răzvan-Constantin UNGURAȘU- Facultatea de 

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Eusebiu 

MUNTEANU – Facultatea de Inginerie mecanică, Mecatronică și 

Management, Elena BURCIU- Facultatea de Istorie și Geografie, 

Mihaela DIACONESCU – Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării, Rebeca Simona IRICIUC – Facultatea de Silvicultură, 

Denisa Alexandra CHIFAN  – Facultatea de Științe Economice și 

Administrație Publică și Teodora PAPUC –  Facultatea de Științe 

ale Educației, le-au fost înmânate diplome de excelență din partea 

conducerilor facultăților pentru rezultatele de excepție obținute pe 

parcursul anilor de studiu. 



Rectorul USV, Valentin Popa: Menirea universităților este și de a 

forma un mecanism de gândire pentru orice absolvent pentru ca 

acesta să poată înțelege transformările care au loc în jurul său 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr. ing. 

Valentin Popa, i-a felicitat pe absolvenții celor zece facultăți și le-a 

vorbit despre menirea seculară a universităților în formarea tinerelor 

generații, dar și despre meseriile viitorului. 

„Trăind în era informației, martori ai transformării societății 

informaționale din societatea cunoașterii, vorbim tot mai des, în 

varii domenii, și mai ales în domeniul educației, de transformări, de 

schimbări, de reforme și uităm uneori menirea principală, 

fundamentală, seculară a universităților, aceea de a dezvolta 

personalitatea studentului și a absolventului și abia apoi de a asigura 

suficiente competențe absolventului pentru a se putea adapta ușor la 

meseriile încă necunoscute care îl așteaptă în viitor. Anumite 

prospecții, anumite studii, în această perioadă, dezbătute pe larg în 

spațiul public, lansează idei care pot să-i descurajeze pe o parte 

dintre absolvenți sau chiar să-i motiveze. Astfel, auzim că în anul 

2050, peste 85 la sută dintre meseriile de pe piața forței de muncă, 

nu se cunosc încă astăzi. În următorii zece ani, zece la sută din 

posturile de muncă de la nivel global vor fi automatizate, ceea ce va 

însemna o disponibilizare a 800 de milioane de oameni. Sunt cifre 

impresionante. În acest context a apărut și un Ghid al meseriilor 

viitorului, care prezintă și câteva noutăți. Sigur că unele dintre ele 

vă fac să zâmbiți, altele vă stimulează, iar despre altele veți spune 

că sunt de-a dreptul desprinse din literatura de science- fiction. 

Trebuie să vă spun că cele mai multe dintre ele vor deveni o realitate 



în curând, iar o parte chiar au devenit realitate”, a spus rectorul USV 

în cuvântul adresat proaspeților absolvenți suceveni. 

El a subliniat că misiunea universităților nu este doar de a asigura 

competențe în domeniul socio-uman, tehnic, economic etc, ci „de a 

forma un mecanism de gândire pentru orice absolvent pentru ca 

acesta să poată înțelege transformările care au loc în jurul său, de a-

i dezvolta capacitatea de reziliență și de a-i oferi o orientare 

intelectuală, care-i să-i confere siguranță și mobilitate în parcursul 

său profesional și personal”. 

Rectorul sucevean a arătat că rezultatele academice ale 

absolvenților USV sunt „deosebite” și i-a felicitat pentru implicarea 

lor în organizarea calendarului de evenimente din instituția 

universitară, care a înregistrat o „dinamică extraordinară” în ultimii 

ani, aducând tot mai mult Universitatea „Ștefan cel Mare” în 

mijlocul comunității. 

El i-a îndemnat pe absolvenți să se bucure de această zi, în care se 

sărbătorește „entuziasmul și performanța”. 

Prefectul Mirela Adomnicăi: Momentul finalizării studiilor 

universitare de licență sau de master reprezintă un moment de 

răscruce pentru absolvenți 

Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat că momentul 

finalizării studiilor universitare de licență sau de master reprezintă 

un moment de răscruce pentru absolvenți, întrucât aceștia urmează 

să ia cea mai importantă decizie dintre cele de până acum. 



La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, 

Viorel Seredenciuc, i-a felicitat pe absolvenții USV, urându-le 

succes în dezvoltarea profesională și personală. 

Primarul Ion Lungu: Viitorul unei națiuni, viitorul unui oraș 

depinde de modul cum ne educăm tinerii 

Prezent la evenimentul Marșul Absolvenților USV, primarul 

Sucevei, Ion Lungu, a subliniat că ziua absolvirii studiilor 

universitare este unică în viața unui student și de aceea „trebuie 

trăită cu intensitate”. 

„Viitorul unei națiuni, viitorul unui oraș depinde de modul cum ne 

educăm tinerii. Eu cred că aici, la Suceava, acest lucru este 

îndeplinit cu prisosință, având în vedere faptul că avem o 

universitate și studenți cu care ne mândrim”, a declarat Lungu. 

Festivitatea de absolvire a fost urmată de un concert al trupei Zdob 

și Zdub. 

 

_________ Marșul 

absolvenților de la 

USV, culoare și 

veselie 

www.intermediatv.ro 

17.06.19 

_________ Peste 1.000 de tineri au participat la Marșul absolvenților de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare”. Cu tricouri albe sau albastre, cu 

șepcuțe colorate sau cu flori în păr, studenții au animat străzile 

orașului. Cei mai buni dintre ei s-au urcat pe scena din centrul 

orașului și le-au mulțumit părinților și profesorilor pentru că i-au 

sprijinit să-și atingă țelul. La final, au cântat și au dansat alături de 

Zdob și Zdub. Moldovenii au făcut senzație la Suceava. 
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CSU Suceava a retrogradat din primul eșalon valoric al handbalului 

masculin românesc la finalul sezonului trecut. A fost un campionat 



Adi 

Pîrgaru 

 

CSU Suceava vrea 

să renască precum 

Pasărea Phoenix 

agitat, marcat de o tragere la sorți extrem de complicată, de ceva 

ghinion în câteva partide cu echipele de calibru, de ceva erori în 

meciurile cu formațiile accesibile și de ceva „scăpări” în ceea ce 

privește ritmicitatea finanțării. 

După retrogradarea în Divizia A, mare parte din jucătorii de valoare 

au plecat spre alte locații, iar conducerea formației sucevene face 

toate eforturile pentru a forma din nou un lot competitiv, cu care să 

revină din nou în Liga Națională, situație prin care a mai trecut de 

cel puțin două ori de la înființarea clubului. Înainte de începerea 

acestui sezon competițional, studenții au primit confirmarea 

finanțatorilor principali că vor fi sprijiniți în continuare în acest nou 

proiect ce se va întinde pe cel puțin trei ani. 

În această perioadă, cât jucătorii sunt în vacanță, coordonatorul 

tehnic al tuturor loturilor ale secției de handbal de la Clubul Sportiv 

Universitar Suceava, Petru Ghervan, alături de staff-ul tehnic al 

echipei de seniori, caută soluții pentru a completă și întări lotul de 

jucători. În plus, universitarii mai așteaptă răspunsuri și de la 

jucătorii din Suceava ce mai au contract sau care n-au plecat până 

acum, dar și de la alți handbaliști din țară și de la Liceul cu Program 

Sportiv Suceava. 

„Ne-au plecat cel puțin nouă jucători și de aceea încercăm să 

completăm lotul pentru sezonul ce urmează, unul în care nu avem 

cum să ne propunem altceva în afară de revenirea în Liga Națională. 

Avem câțiva jucători care mai au contract, cu unii am ajuns la o 

înțelegere, iar cu o parte vom discuta pentru a vedea în ce condiții 

vor rămâne. Ne vom baza în continuare pe sportivii care au evoluat 

la echipa a doua și care au terminat junioratul sau mai joacă la LPS 

Suceava, precum Lăzurcă, Lazoreac, Vizitiu. În plus discutăm și cu 



mai mulți jucători din țară, care nu mai sunt juniori sau au terminat 

școala și pot să vină la facultatea noastră, în special handbaliști de 

perspectivă și care au fost la loturile naționale”, a explicat 

profesorul Petru Ghervan. 

Dintre handbaliștii care au jucat la ambele echipe ale CSU în ultimul 

sezon se regăsesc Duman, Oancea, Ionescu, Pintilei, Mihăescu, 

Alupoaie, Lupu, Stanciuc, Cozorici, majoritatea fiind crescuți și 

formați la LPS Suceava. În plus, dintre jucătorii de la prima echipă, 

Olariu este cu semnul întrebării, iar Adomnicăi, Ciubotariu și 

Șoldănescu sunt încă în discuții, iar sârbul Lakovic a confirmat că 

vrea să rămână, dar încă nu a semnat nimic. 

Coordonatorul tehnic al universitarilor crede că pentru obiectivul 

propus, acela de a reveni în prima ligă, echipa are nevoie de 4-5 

jucători cu experiență în Liga Națională, asta pe lângă jucătorii de 

perspectivă ce vor veni în această vară. 

„Având în vedere că echipa a doua a terminat pe locul III, singurul 

obiectiv este acela de a reveni în primul eșalon. Va conta ce răspuns 

vom primi de la jucătorii cu experiență de la noi, Adomnicăi, 

Ciubotariu, Șoldănescu, dar și de la Olariu, iar în funcție de asta 

cred că vom avea nevoie de 4-5 jucători ce au mai evoluat în Liga 

Națională, pentru a putea lupta cu șanse reale la barajul de 

promovare. Până atunci vom evolua cu ce lot vom avea, dar cred că 

acei jucători cu experiență ar trebui să-i găsim până-n iarnă, pentru 

a se integra în angrenajul echipei. Avem copii foarte buni care vin 

din urmă, inclusiv la Universitate, juniorii IV care au cucerit 

medalia de argint, juniorii III care au ieșit campioni de curând, dar 

și mai mari, pe care vom încerca să-i creștem și depinde mult în cât 

timp se vor maturiza. Important este să avem un sprijin financiar 



constant și cred că-n 3-4 ani am putea accede în play-off-ul Ligii 

Naționale”, a declarat Petru Ghervan. Coordonatorul tehnic al CSU 

a mai adăugat că nimeni nu și-a dorit retrogradarea, iar în acest 

moment mai dificil toți oamenii din staff-ul tehnic trebuie să pună 

umărul și să urmeze noile atribuții trasate, pentru a se putea realiza 

obiectivele pe termen scurt și mediu. 

Petru Ghervan mai crede că trecerea clubului CSU Suceava de sub 

tutela Ministerului Educației Naționale la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava este o oportunitate ce nu trebuie ratată, una benefică 

pentru echipă și club, în primul rând în sensul eliminării birocrației, 

al folosirii bazei materiale a USV, a personalului și al multor alte 

aspecte, mai ales că rectorul Valentin Popa face toate eforturile 

pentru a se realiza acest lucru, rector ce a fost tot timpul alături de 

sportul universitar și un suporter înfocat al echipei. 

 

 

 

________ 
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Ce efecte poate 

avea utilizarea 

intensivă a 

trotinetei asupra 

dezvoltării fizice a 

copiilor. 

Kinetoterapeut: 

www.adevarul.ro 

15.06.19 

Suceava Trotineta este la modă, însă poate să afecteze dezvoltarea fizică a 

copiilor. Aceasta este concluzia la care a ajuns un kinetoterapeut din 

Suceava, care a evaluat gratuit sute de elevi. Daniel Irimia a 

constatat că micii sportivi care se dau cu trotineta în mod constant 

ajung să aibă un picior mai scurt. Dacă este depistată la o vârstă 

fragedă, deficiența poate fi corectată. Știri pe aceeași temă STUDIU 

Ce preferințe au românii în materie de vacanță Daniel Irimia este 

kinetoterapeut și a pus bazele proiectului „Copilul meu contează”, 



„Pot să aibă un 

picior mai scurt“ 

care are ca scop evaluarea copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 

ani pentru depistarea din timp a unor eventuale deficiențe posturale 

care pot cauza probleme ortopedice. Până acum, terapeutul a reușit 

să evalueze aproape 1.000 de școlari. Nu singur, ci ajutat de studenți 

ai Universității „Ștefan cel Mare”. În urma testărilor, 

kinetoterapeutul a constat că un număr destul de important de elevi 

au un picior mai scurt, de regulă stângul. De vină, cred specialiștii, 

ar fi trotineta care este la modă. „Am analizat, am făcut tot felul de 

teste. Dintr-o clasă cu 32 de copii, am găsit 24 cu membrul inferior 

stâng scurtat. Ne-am alarmat. Studenții au făcut un fel de analiză și 

toți copiii cu piciorul stâng mai scurt folosesc trotineta. Și, da, 

trotineta creează un deficit de unghi al bazinului, un deficit de unghi 

al umerilor. Se creează clar un început de scolioză”, ne-a declarat 

Daniel Irimia. Dacă este depistată la o vârstă fragedă, deficiența 

poate fi corectată ușor. „Copiii de la clasa zero, până în clasa a IV 

au un avantaj mare. Din punct de vedere kinetic, se pot recupera în 

două sau trei ședințe. După clasa a V-a, posturile încep să se 

cronicizeze. Nu înseamnă că nu se pot recupera, dar recuperarea 

este mai greoaie”, a explicat kinetoteraputul. 

 

Veronica 

Baltag 

Vasile M. Demciuc 

în Turcia, cu o 

carte nouă 

www.crainou.ro 

14.06.19 

 

________ În cursul lunii mai, universitarul sucevean Vasile M. Demciuc, 

directorul Departamentului de Științe Umane și Social Politice al 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, a efectuat un nou stagiu de 

predare la Universitatea Tehnică Karadeniz Trabzon și un nou 

stagiu de formare la Universitatea Erciyes Kayseri, ambele 

universități în Turcia. 

Miercuri 15 mai 2019 universitarul sucevean a fost primit de către 

prof. univ. dr. H. Ibrahim Okumuș, prorector la Universitatea 

www.monitoruldestiri.ro 

14.06.19 



Tehnică Karadeniz Trabzon. În cadrul întrevederii, prorectorul 

universității din Trabzon a remarcat faptul ca între cele două 

universități există o frumoasă și fructuoasă legătură de colaborare, 

că profesori de la Trabzon sunt fideli colaboratori ai Universității 

din Suceava, referindu-se în mod special la colaborarea științifică, 

prin publicarea de studii în Anuarul „Codrul Cosminului”, 

subliniind încă odată importanța programului Erasmus+ , program 

prin care Uniunea Europeană sprijină educația, formarea tineretului 

în Europa, program prin care profesori și studenți pot să câștige 

experiență și să aibă acces la studii și formare în străinătate. 

În cadrul Departamentului de Istorie al Universității din Trabzon, în 

fața cadrelor didactice și a studenților, universitarul sucevean a ținut 

prelegerea pe tema Cultură și civilizație pontică sec. XIV – XV, 

urmată de prezentarea lucrării HAGIA SOPHIA – TRABZON 

(Editura Vasiliana_98, Iași, 2019), lucrare scrisă în limbile engleză, 

franceză și română de universitarul sucevean în colaborare cu Oana 

Nesteriuc și Violeta Anca Epure tot de la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava. Moderatorul acestei lansări de carte a fost prof. 

univ. dr. Mehmet Alaaddin Yalçinkaya, care a anunțat că anul viitor 

așteaptă de la același autor o monografie dedicată unui alt prestigios 

monument bizantin, Biserica Panaghia Chrisochephalos – locul 

unde se încoronau Comnenii. În stagiul de predare la KTU, lector 

univ. dr. Vasile M. Demciuc a fost permanent însoțit de prof. univ. 

dr. Ismail Köse, fidel colaborator al Anuarului „Codrul 

Cosminului” și care a vizitat Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceva în cadrul programului Erasmus+ anul trecut. 

După terminarea stagiului de predare la KTU – Karadeniz Technical 

University Trabzon, lector univ. dr. Vasile M Demciuc și-a 

continuat stagiul de formare la Erciyes University Kayseri unde a 



avut discuții cu prof. univ .dr. Bekir Yildirim – Institutional 

Erasmus Coordinator Erciyes University, cu prof. univ. dr. Mehmet 

Öcal și cu prof. univ. dr. Elif Șimșek Özkan, care în luna aprilie 

2019 a fost în vizită de formare în cadrul programului Erasmus+ la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. Mulți profesori și-au 

exprimat dorința de a colabora și ei cu studii de specialitate în 

prestigiosul Anuar „Codrul Cosminului” al Departamentului de 

Științe Umane și Social Politice al Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava. În timpul stagiului de formare, lector univ. dr. Vasile M. 

Demciuc, însoțit de Mehmet Ali Soydemir, a continuat cercetarea 

unor biserici rupestre din Capadocia, în vederea finalizării și editării 

în cel mai scurt timp a primului volum dedicat culturii și civilizației 

bizantine din Capadocia. 

Maria 

Toacă 

Să-i dorim viață 

lungă cărții 

românești la 

Cernăuți 

www.crainou.ro 

14.06.19 

________ Nu sunt timpurile de astăzi bune pentru cărți, și nici n-au prea fost 

în Ucraina post sovietică, mereu hărțuită de crize economice și 

zguduiri politice. Mai ales, situația este extrem de nefavorabilă 

pentru cartea românească, scriitorii noștri fiind nevoiți să-și scoată 

la lumina tiparului creația literară pe cont propriu sau să umble cu 

mâna întinsă în căutarea sponsorilor. Însă în pofida dificultăților 

materiale și condiției noastre de minoritari ale căror necesități 

spirituale nu sunt luate în seamă și, nu în ultimul rând, a scăderii 

interesului față de cuvântul tipărit pe hârtie, la Cernăuți se editează 

cărți de calitate, se aduc tipărituri de valoare din România, grație 

relațiilor prietenești dintre intelectuali și societățile naționale. 

Mărturie că nu suntem chiar cu totul lipsiți de hrana spirituală pot fi 

lansările de carte ce au loc destul de des la Cernăuți, saloanele 

organizate de centrele bibliotecilor din raioanele cu populație 

românească în comun cu Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” din 

Suceava, precum și activitatea desfășurată de Editura „Alexandru 



cel Bun” Cernăuți și biblioteca respectivei instituții, conduse de dna 

Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române. 

Începând cu 2001, pe parcursul câtorva ani, dr. A. Cernov a 

organizat la Cernăuți interesante saloane de carte românească. 

Neavând mijloace materiale pentru a le asigura continuitatea a 

urmat o îndelungată pauză. Acum, în colaborare cu Centrul Media 

Buc-Press, a reușit să reanimeze această benefică activitate, datorită 

susținerii Consulatului General al României la Cernăuți, 

organizatorul ediției a VI-a a Salonului Internațional de Carte 

Românească. La deschiderea salonului în incinta Bibliotecii 

regionale „Myhailo Ivasiuk”, Consulul General, dna Irina Loredana 

Stănculescu, a menționat că manifestarea se desfășoară în contextul 

preluării de către România a președinției rotative a Consiliului 

Uniunii Europene, dar și din dorința de a susține cartea românească 

la Cernăuți, de care trebuie să fim mereu aproape. Puțin mai târziu, 

prezentând jubiliarul număr al revistei „Glasul Bucovinei”, dna 

Alexandrina Cernov i-a mulțumit diplomatului Ionel Ivan, ministru 

consilier, pentru colaborare, având în vedere publicarea în paginile 

revistei a articolului „Elemente de ordin geopolitic în ambițiile 

politice ale Rusiei în Europa secolelor XVIII-XIX”. 

Deși moderatorii (Alexandrina Cernov, Marin Gherman) au nuanțat 

că e vorba doar de un preludiu la un salon de carte mai bogat, care 

urmează să-și deschidă ușile la 10 septembrie 2019, volumele, 

revistele și alte diverse publicații aduse de participanți abia și-au 

găsit loc pe standurile oferite de localul bibliotecii. Prorectorul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, bucovineanul nostru 

Ștefan Purici, a prezentat recentele apariții editoriale, tipărite sub 

egida Universității și Institutului „Bucovina” al Academiei 

Române, cu sediul la Rădăuți. Era asistat de soția sa, dna Stela 



Purici, mesageră a noutăților editoriale și în virtutea profesiei de 

bibliotecară. În special, dr. Ștefan Purici a menționat rolul 

prestigioasei reviste „Analele Bucovinei” în valorificarea trecutului 

istoric, dar și în popula-rizarea literaturii române. 

Un interes aparte a generat prezența a două tinere familii din 

Republica Moldova –Iulian și Andrea Rusanovschi, Mihail și 

Svetlana Andrieș, mămicile ținându-și în brațe copilașii de până la 

un an. Iulian Rusanovschi a vorbit despre procesul apariției 

monumentalei sale lucrări „Războiul monumentelor” – o carte-

invitație la cunoașterea trecutului, despre monumente ce au fost 

distruse, însă nu și șterse din memoria poporului. Avocat de 

profesie, el nu numai că a readus aceste monumente în paginile 

cărții, ci, ajutat de arhitectul Mihail Andrieș, se ocupă de restaurarea 

unora din ele. Faptele sale sunt un îndemn către generația tânără de 

a cunoaște trecutul neamului și locurile pe care călcăm, căci, spune 

el, „avem obligația să ducem mai departe valorile moștenite de la 

străbuni”. În acest context se încadrează și prinosul de carte al 

jurnalistului Nicolae Șapcă, în primul rând volumul la care a lucrat 

cu drag, „Crasna Bucovinei” de Nicolae Motrescu, culegerea de 

versuri „Nisipul din clepsidra albastră” a inimoasei doamne de la 

Vatra Dornei, Paraschiva Abutnăriței (cu o prefață de profesorul dr. 

Lora Bostan), dar și propria culegere de publicistică „Eternul dor”. 

Cu două cărți noi a onorat salonul dr. Gina Puică, responsabilă de 

Lectoratul de română al USV la Cernăuți, și „cârmaci” al cenaclului 

transfrontalier „Mașina cu poeți”. În mod special ne-a recomandat 

romanul „Cotloane” (tradus din franceză) al disidentului român din 

exil Theodor Cazaban, ea însăși fiind autoarea unei lucrări despre 

această personalitate. Cercetătorul trecutului tragic al românilor din 

ținutul nostru, Petru Grior, merită tot respectul pentru cele 11 



volume din seria „Cartea durerii”. Jubiliarul acestui an, reputatul 

scriitor Mircea Lutic, evidențiind din bogatu-i rod odorul cel mai 

scump – volumul din seria „101 poezii”, apărut recent la Editura 

Academiei Române, a ținut să menționeze contribuția incontestabilă 

a confratelui de condei Vasile Tărâțeanu în a-i aduce această mare 

bucurie. Reliefând valoarea lui Mircea Lutic, poetul Ilie T. Zegrea, 

l-a sfătuit să nu-și irosească energia promovând prin traduceri pe 

unii indivizi lipsiți de valoare. Un plus de prestanță i-a atribuit 

salonului prezența jurnalistului Vlad Vlas din România, autor al mai 

multor cărți, ale căror titluri le dezvăluie profunzimea – „La 100, 

fără unire”, „Refugiați în propriile noastre speranțe”, „Un strop de 

iubire”. Dacă tot am adus vorba de jurnaliști care fac și literatură, 

nu pot să nu menționez volumul „Zâmbete acre” al colegului nostru, 

ziaristul Ilie Olar, o carte de toată frumusețea. 

Cărțile de istorie prezentate de Alexandrina Cernov, cele ale lui 

Vasile Tărâțeanu (două plachete de versuri, traduse în sârbă și 

croată), precum și toate celelalte care au făcut cinste salonului și au 

îmbogățit biblioteca Editurii „Alexandru cel Bun” sunt expresia vie 

a dragostei pentru cuvântul românesc, semn bun că se ară, se 

seamănă și se culege rod frumos pe tărâmul literar. 

Bogdan 

Diaconița 

Proiect English for 

hospitality la 

Colegiul Economic 

Dimitrie Cantemir 

Suceava 

www.radioimpactfm.ro 
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Noutăți Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava a organizat astăzi, 

la sediul Camerei de Comerț și Industrie, conferința internațională 

Gateway to CLIL de diseminare a rezultatelor finale obținute în 

cadrul proiectului Erasmus+ English for hospitality. 

Conferința a avut ca obiective valorificarea experiențelor europene 

dobândite de colegiu, promovarea învățării integrate a 

conținuturilor la disciplinele turism, gastronomie și a limbii 

engleze, diseminarea informațiilor referitoare la educația europeană 



și valorile pe care aceasta le promovează, schimburi de experiențe 

și bune practici cu reprezentanți ai liceelor tehnologice din țară și 

din Europa, ai altor instituții educaționale și agenți economici. 

Managerul proiectului, FLORENTINA SFICHI, a precizat că 

activitățile s-au desfășurat în perioada 2017 – 2019 în parteneriat cu 

școli tehnologice din Croația, Turcia, Grecia, Italia și Portugalia. 

Prof. DIEGO VARELA PEDREIRA de la Universitatea Corunia – 

Spania a susținut, printr-o transmisiune în flux live EUROSCI 

Network, prelegerea „Importanța învățării integrate a conținuturilor 

la disciplinele de specialitate și a limbii engleze la liceu și la 

universitate, pentru a face față provocărilor pieței internaționale a 

muncii”. 

Evenimentul de la Camera de Comerț și Industrie Suceava a reunit 

cadre didactice care predau limba engleză și discipline de 

specialitate în licee tehnologice, profesori de la Universitatea Ștefan 

cel Mare, elevi, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai 

autorităților locale, specialiști în educație. 

 

 

________ Simpozionul ˝ 

Recunoașterea 

Marii Uniri de la 

1918 în 

Cancelariile vremii 

și Pergamentul cu 

100 de români care 

www.uzp.org.ro 
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________ CADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA 

FILIALA USA, SOCIETATEA ROMÂNĂ CREȘTINĂ 

„DORUL”,  NEW YORK  organizează Simpozionul Recunoașterea 

Marii Uniri de la 1918 în Cancelariile vremii și Pergamentul cu 100 

de români care au schimbat istoria lumii 

 



au schimbat istoria 

lumii˝ 

Marți 18 iunie 2019, ora 6:00 PM în sala Bisericii Ortodoxe 

Române „Sf. Andrei” 90-34 139th Street, Jamaica (Queens), New 

York 11435 

 

    Comunicări 

 

Prof. univ. Ing. Dr. Adrian Badea, Președintele Academiei 

Oamenilor de Știință din România: 

AOSR și celebrarea Marii Uniri. Asumarea unui legat istoric și a 

unui proiect național. 

Prof. univ. Dr. Gheorghe Onișoru, Facultatea de istorie, 

Universitatea „Stefan cel Mare“, Suceava: Bătălia diplomatică 

pentru recunoașterea Marii Uniri. 

Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian, Metropolitan College, New 

York:  Celebrarea anului centenar în Filiala americană a Academiei 

Oamenilor de Știință din România. 

Ing. Cristian F. Pascu, Președintele Societăți române creștine 

„Dorul”, New York: Pergamentul cu 100 de români care au 

schimbat istoria lumii. 

Prof. univ. Dr. Ioan Scurtu, Membru al Academiei Oamenilor de 

Știință din România: Mesaj cu prilejul Marii Uniri. 

Prof. Dr. Constantin Buchet, Președinte al Consiliului Național de 

Studiere a Arhivelor Securității Statului, București: Peste Ocean, 



pentru cauza unității naționale românești. Diplomația Unirii in SUA 

(1918-1919). 

Prof. univ. Dr. Mihai Iacobescu, Facultatea de istorie, Universitatea 

„Ștefan cel Mare”, Suceava: Istoricul și bucovineanul Ion Nistor, 

figură marcantă a Marii Uniri de la 1918. 

Prof. Dr. Horia Dumitrescu, Director al Muzeului Vrancei, Focșani: 

Sever Bocu și lupta sa pentru integritatea Banatului istoric la 

Conferința de Pace de la Paris. 

Dr. Cristian Alexandru Boghian, Cercetător la Institutul 

„Bucovina” al Academiei Române, Suceava: Lascăr Luția, scriitor 

și erou bucovinean al Primului Război Mondial. 

Elena Condrei, Directoarea Editurii Geea, Botoșani: Unește-ne, 

Doamne, inima. 

Ioan Paval, Primarul Comunei Dumbrăveni, jud. Suceava: Mihai 

Eminescu, poet universal. 

Dan Pavel, designer, Director al Companiei „Brandart”, Pitești: 

Proiecția documentarului Cine a făcut România Mare (secvențe). 

 


