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În perioada 17-19 iunie, prof. univ. dr. 

Ștefan Purici, prorector al Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava (USV), a 

susținut o serie de prelegeri la 

Universitatea Națională Precarpatică 

„Vasyl Stefanyk” din Ivano-Frankivsk, 

Ucraina. Conferințele au avut ca public-

țintă studenți de la programul de studiu 

Istorie, ciclul licență, și cadre didactice ale 

universității de la poalele Munților Carpați, 

potrivit unui comunicat de presă emis de 

reprezentanții USV. 

În cadrul primei prelegeri au fost 

prezentate proiectele transfrontaliere pe 

care le-a implementat Universitatea din 

Suceava cu parteneri din Ucraina, în 

special cu universități din Cernăuți și 

Odessa. De asemenea, au fost expuse 

bunele practici, dar și riscurile pe care ar 

trebui să le cunoască și să le evite echipele 

de proiect.      

Cea de-a doua prelegere s-a axat pe 

dezbaterea privitoare la factorii geopolitici 



(regimurile totalitare) care au influențat 

profund destinul națiunilor din regiunea 

carpatică, în prima jumătate a secolului 

XX. 

USV mai transmite că, în cadrul 

dezbaterilor aferente, studenții și profesorii 

de la universitatea parteneră și-au 

manifestat interesul pentru potențialul și 

perspectivele cooperării transfrontaliere 

ucraineano-române, de formele și 

programele de finanțare europeană, 

precum și de evoluția geopolitică a regiunii 

carpatice în secolul XXI în contextul 

relațiilor dintre Rusia și SUA. 

Activitatea este parte a programului 

mobilităților academice organizate în 

cadrul Consorțiului universitar 

internațional „Collegium Carpathicum”, 

din care face parte și Universitatea din 

Suceava, alături de alte șase universități din 

Europa, Universitatea din Varșovia 

(Centrul pentru Studii Est-Europene, 

Polonia) Universitatea Națională 

Precarpatică „Vasyl Stefanyk” din Ivano-

Frankivsk (Ucraina), Universitatea din 

Prešow (Slovacia), Universitatea Catolică 

Pázmány Péter (Ungaria), Universitatea de 

Stat Est-Europeană din Przemyśl (Polonia) 



și Universitatea din Ostrava (Republica 

Cehă). 

Această vizită de lucru efectuată la 

Universitatea din Ivano-Frankivsk încheie 

seria de mobilități academice pentru anul 

universitar 2018-2019. Contribuția 

academică a USV a fost reprezentată de 

prelegerile susținute de lector univ. dr. 

Radu Bruja, la Universitatea de Stat Est-

Europeană din Przemyśl (Polonia), conf. 

univ. dr. Marcel Mândrescu și lector univ. 

dr. Mariana Șovea, la Universitatea din 

Ostrava (Republica Cehă). 
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Actualitate > Două studente de la USV vor beneficia 

de un stagiu de trei săptămâni în regiunea 

alpină franceză Haute-Savoie 

Recent, la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava a avut loc 



selecția studenților care vor beneficia de 

bursa SILC (Séjour d’immersion 

linguistique et culturelle), oferită de 

organizația ASAP (Association 

Sevriolaine d’Aide et Partage/ Asociația 

Sevriolenă de Ajutor și Prietenie) din 

Sevrier, Franța. 

Este vorba de o bursă unică în țară, 

concepută sub forma unui „stagiu de 

imersiune lingvistică și culturală” în 

Franța, în frumoasa regiune alpină Haute-

Savoie, pe o durată de trei săptămâni. 

Bursierii români sunt găzduiți chiar de 

membrii ASAP, în fiecare săptămână fiind 

primiți de o altă familie, ceea ce le permite 

exersarea și îmbunătățirea competențelor 

lingvistice într-o situație de comunicare 

reală, în termeni de viață cotidiană, cu 

vorbitori nativi. Competențele de 

comunicare sunt dublate de competențele 

culturale, care vizează cunoașterea și 

participarea la modul de viață savoiard, 

înțelegerea unor tradiții locale, dar și 

organizarea și funcționarea vieții 

asociative în societatea franceză. 

Programul SILC le oferă bursierilor 

posibilitatea de a face o incursiune 

autentică în spațiul francez pe o gamă de 

aspecte extrem de bogate și de variate, din 



punct de vedere lingvistic, cultural, 

asociativ, civic, turistic, culinar, artistic etc. 

Pe parcursul acestui stagiu, care are loc, de 

regulă, în septembrie și octombrie, 

bursierii universității sucevene sunt 

implicați în manifestări ale vieții de 

asociație, prin acțiuni de voluntariat 

precum organizarea unei serate 

gastronomice româno-franceze sau 

participarea la Sărbătoarea recoltei (Fete 

du terroir). Totodată, aceștia participă, ca 

invitați, la ședințele Consiliului Local, 

asistă la diferite cursuri în liceele din orașul 

Annecy, întâlnesc tineri implicați în 

diferite asociații. Studenții suceveni acordă 

interviuri în presa locală sau la radio, în 

care își definesc identitatea culturală, își 

motivează interesul pentru cultura și 

civilizația franceză, își fac cunoscute 

impresiile, trăirile și emoțiile. Bursierii 

beneficiază de două zile la Paris, unde 

participă la o ședință a Senatului (la 

invitația primarului-senator din Sevrier) și 

vizitează obiectivele turistice și culturale 

specifice capitalei franceze. Sunt mereu la 

înălțime, mai ales atunci când ajung pe 

platforma cea mai înaltă a Mont Blancului, 

L’Aiguille du Midi (3842 m) sau când fac 

drumeții montane. 



În curând, numărul studenților de la USV 

care au beneficiat de astfel de stagii va 

ajunge la 50, un bilanț deosebit de fructuos, 

ceea ce ilustrează interesul pentru limba și 

civilizația franceză, beneficiile unui astfel 

de sejur unic, dar, mai ales, impactul de 

lungă durată asupra vieții personale și 

profesionale a acestor tineri. Unii dintre 

foștii bursieri au devenit profesori la USV, 

alții, profesori în școli și licee din regiune, 

inspectori de specialitate în învățământ, 

doctori sau doctoranzi în filologie, alții 

lucrează la firme de traduceri sau la 

multinaționale. Foarte îmbucurător este, cu 

siguranță, faptul că unii dintre ei au creat 

sau sunt membri în asociații cu scop non-

lucrativ, ceea ce arată că au înțeles, cu 

adevărat, spiritul ASAP. 

Deși mulți dintre ei sunt acum căsătoriți și 

au și copii, toți încearcă să fie prezenți la 

întâlnirile anuale prilejuite de vizita 

membrilor ASAP în România, întâlniri la 

care vin cu copiii, ca o frumoasă 

promisiune de continuare, prin noile 

generații, a relațiilor indestructibile deja 

create. 

Cu astfel de gânduri, studentele Bargan 

Daniela din anul I, specializarea Limba și 

literatura franceză – Limba și literatura 



germană și Prodan Olivia, anul I, 

specializarea Limba și literatura franceză – 

Limba și literatura spaniolă, câștigătoarele 

din acest an ale bursei SILC, își pregătesc 

bagajele pentru stagiul sevriolen-parizian. 

Și anul acesta, selecția bursierelor a fost 

dificilă, dată fiind calitatea dosarelor 

depuse de către cei șapte candidați. 

Comisia de selecție, formată din Jean-

Marie Cardinet – președinte ASAP, 

Jacques Robert – trezorier, Emanuel Prieur 

– trezorier adjunct și lector univ. dr. 

Camelia Biholaru, prima câștigătoare a 

bursei ASAP (1998), a cântărit îndelung 

punctele tari și punctele slabe ale fiecărui 

dosar. Proba decisivă a fost interviul, 

întâlnirea directă cu candidații, sub forma 

unei discuții libere, în care fiecare aspirant 

și-a pus în lumină atuurile și motivațiile 

personale. 

Asociația franceză ASAP va sărbători în 

acest an, printr-o ceremonie aniversară, pe 

8 septembrie, trei frumoase decenii de 

relații de ajutor și prietenie cu românii din 

Iacobești (comuna Grănicești), sat înfrățit 

cu Sevrier, cu toți voluntarii care au 

sprijinit și clădit de-a lungul timpului 

această colaborare și cu toți bursierii SILC, 

studenți ai USV, care formează miezul tare 



al acestei alianțe de trăire și experiență 

comună. 

Studenții de la specializarea franceză care 

optează pentru un stagiu strict academic 

beneficiază prin programul Erasmus+ de o 

bogată ofertă pentru un semestru de studii 

în universitățile partenere ale USV: 

Angers, Cergy-Pontoise, Clermont-

Ferrand, Dijon, Limoges, Nancy, Rouen, 

Nice, Montpellier, Poitiers, Rennes, Paris. 

Pentru cei care iubesc provocările 

plurilinvistice și vor să exploreze 

orizonturi conexe specializării lor, aceștia 

pot face un stagiu la Universitatea din 

Atena, Grecia, sau la cea din Florianopolis, 

Brazilia, universități cu care USV a 

încheiat convenții de colaborare și pentru 

care limba de comunicare este franceza, 

fără a exclude engleza și, după caz, greaca 

sau portugheza. Totul ține de îndrăzneală și 

de dorința de explorare, care 

caracterizează, de altfel, profilul 

studentului USV, nuanțat cu alte calități 

specifice, de la o specializare la alta. După 

cât de des a intervenit cuvântul „vis” în 

interviurile cu candidații la bursa SILC, la 

Litere, „visul”, un fel de „zmeu în zbor” 

(emblemă a facultății), este o constantă și 



un bun punct de plecare pentru cunoașterea 

de orizonturi noi. (C.P.) 

_________ 800 de dascăli din 13 județe sunt 

așteptați la Suceava, la cea de-a 

VII-a ediție a Spartachiadei 

Profesorilor 

www.suceavalive.ro 

20.06.19 

 

Social 800 de dascăli din 13 județe sunt așteptați 

la Suceava, la cea de-a VII-a ediție a 

Spartachiadei Profesorilor 

Cea de VII-a ediție a Spartachiadei 

Profesorilor se va desfășura  în perioada 

27-29 iunie a.c.. Evenimentul este 

organizat de Alianța Sindicatelor din 

Învățământ Suceava . 

Giani Leonte, președintele ASI Suceava, a 

declarat că la eveniment vor lua parte 

profesori din Cernăuți și din județele Bihor, 

Neamț, Constanța, Vaslui, Dolj, Iași, 

Bacău, Ilfov și, Suceava. 

„Noi i-am invitat și pe colegii noștri din 

Republica Moldova, însă încă nu au 

confirmat pentru că aveau ceva probleme 

cu transportul. Dacă ar veni, ar fi 45 de 

oameni în plus care s-ar alătura 

evenimentului”, a precizat Giani Leonte, 

liderul ASI Suceava. 

Dumitru Irimia, vicepreședintele ASI 

Suceava, a anunțat care invitații speciali ai 

evenimentului. Între aceștia se numără 

oficialități locale și județene din Suceava, 

primarul comunei Mahala din Ucraina, 

www.monitorulsv.ro 

20.06.19 



Elena Nandriș, președintele Federației 

Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion 

Hancescu, precum și fălticeneanca Maria 

Olaru, medaliata cu aur pe echipe și argint 

la individual compus, la Jocurile Olimpice 

de vară din 2000 desfășurate în Sydney, 

Australia. 

Potrivit conducerii Alianței Sindicatelor 

din Învățământ Suceava, Spartachiada 

Profesorilor va debuta vineri, 27 iunie de la 

orele 5:30, cu o partidă de pescuit sportiv 

ce se va desfășura pe iazul de la Hagigadar. 

Festivitatea de deschidere va avea loc în 

sâmbătă, 28 iunie de la orele 9:30 la 

Universitatea „Ștefan cel Mare”, iar în 

continuare, de la orele 11:00, va avea loc 

crosul dascălilor, ce se va desfășura pe 

strada Alexandru cel Bun din municipiul 

Suceava, de la Primărie până la Grădinița 

Așchiuță și retur. 

Tot sâmbătă, între orele 15:00 și 18:00, vor 

avea loc întreceri pe ramurile sportive: 

tenis cu piciorul, tenis de masă, darts, 

natație, badminton și street-ball. 

În ultima zi a concursului,  adică duminică, 

29 iunie, între orele 8:30 și 12:30 vor avea 

loc întreceri pe următoarele ramuri de 

sport: ciclism, fotbal, handbal mixt, tenis, 



șah, volei și lupta cu odgonul. De le ora 

13:30, la Universitatea          „Ștefan cel 

Mare” va avea loc festivitatea de premiere 

a câștigătorilor probelor de concurs. 

„Vor fi aproximativ 800 de participanți din 

13  județe, iar bugetul va fi de aproximativ 

50 000 de lei, bani proveniți din 

sponsorizări. Pentru anul viitor  avem la 

incubator o idee nouă. Intenționăm să 

facem probe la care să participe și elevi. Va 

fi interesant ca peste ani elevii să-și 

amintească cum au alergat cu profesorii lor 

sau cum au concurat cu aceștia”, a declarat 

Dumitru Irimia, vicepreședintele ASI 

Suceava. 

În fapt, sportul ar trebui să fie un mod de 

viață pentru toți, indiferent că vorbim de 

copii sau de adulți, întrucât sportul creează 

un popor sănătos. 

„Vrem să dăm un exemplu bun copiilor 

noștri și elevilor noștri”, a subliniat Giani 

Leonte, liderul ASI Suceava. 

_________ Expoziție cu dantele lucrate 

manual, obiecte de patrimoniu 

național cipriot, la Muzeul 

Satului Bucovinean într-un 

proiect al Comisiei Naționale 

www.newsbucovina.ro 
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_________ Primarul orașului Karavas din Cipru, Nicos 

Hadjistephanou, vine la Suceava pentru a 

inaugura la Muzeul Satului Bucovinean o 

expoziție cu obiecte de patrimoniu național 

cipriot, dantele lucrate manual în cadrul 

www.svnews.ro 

20.06.19 

 



pentru UNESCO. Primarul 

orașului cipriot Karavas va 

discuta cu primarul Sucevei 

despre o eventuală colaborare 

www.info-suceava.

com 

20.06.19 

unui proiect care urmărește dezvoltarea 

dialogului intercultural prin cunoașterea și 

valorificarea patrimoniului cultural 

material și imaterial, sub aspectul 

diversității acestuia.            

În perioada 20-25 iunie 2019, Comisia 

Națională a României pentru UNESCO, 

Federația Europeană a Asociațiilor, 

Centrelor și Cluburilor pentru UNESCO, 

Alumnus Club pentru UNESCO, Centrul 

Cygnus pentru UNESCO Suceava, în 

parteneriat cu Primăria orașului Karavas 

din Cipru și cu Muzeul Bucovinei, 

organizează cea de-a XI-a ediție a  

proiectului Metamorphosis. Intitulat 

UNESCO Heritage Legacy for the Future, 

proiectul urmărește dezvoltarea dialogului 

intercultural prin cunoașterea și 

valorificarea patrimoniului cultural 

material și imaterial, sub aspectul 

diversității acestuia. 

Între participanți se vor afla Nicos 

Hadjistephanou, primarul orașului Karavas 

din Cipru; Francis Pang, fondatorul 

Colegiului Beijing Concord Chino-

Canada; Daniela Popescu, expert CNR 

UNESCO și președinte FEACU sau Dan 



Milici, directorul Centrului Cygnus pentru 

UNESCO Suceva. 

În cadrul proiectului se va organiza o 

expoziție de dantele lucrate manual, 

obiecte de patrimoniu național cipriot. 

Vernisajul expoziției va avea loc pe data de 

21 iunie, ora 16:00, la Muzeul Satului 

Bucovinean. 

În aceeași zi, va fi organizată și întâlnirea 

oficială cu primarul orașului Suceava, 

domnul Ion Lungu. 

Cu ocazia participării domnului Pang, se 

vor organiza și două vizite de lucru la 

Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava și 

la Colegiul Național Petru Rareș. 

Începând cu data de 22 iunie, următoarele 

zile vor fi dedicate vizitării obiectivelor 

românești incluse în patrimoniul mondial 

UNESCO. 

Prin acest proiect, organizatorii urmăresc 

încurajarea publicului larg din România  să 

descopere și să înțeleagă valoarea 

patrimoniului din Cipru, un patrimoniu 

încă bine păstrat, valoros, dar puțin 

cunoscut. În același timp, se dorește 

promovarea patrimoniului mondial 

UNESCO din România,  o moștenire 



extrem de bogată, care constituie un atu al 

României în peisajul internațional.(N.B.) 

_________ Pentru PĂDUREA de azi și 

GENERAȚIA de mâine 

www.unupetrotus.ro 

21.06.19 

_________ Proiectul Pădurea de Mâine a debutat în 

toamna anului 2017. Cu investiții ce 

depășesc 1 milion de Euro, acesta își 

propune plantarea a 1 milion de puieți pe 

suprafețele de fond forestier aflate în 

proprietate privată sau a administrațiilor 

locale. Astfel, prin sprijinul acordat 

proprietarilor care nu dispun de resursele 

necesare implementării unor acțiuni de 

reîmpădurire, va fi posibilă refacerea 

pădurilor proprietate privată care au 

dificultăți de regenerare. Lucrările de 

plantare și îngrijire a suprafețelor se vor 

derula până în anul 2027. Pădurea de 

Mâine reprezintă o inițiativă a Asociației 

Administratorilor de Păduri și a 

Universității Ștefan cel Mare din Suceava, 

sprijinită de Holzindustrie Schweighofer. 

Plantăm 1 milion de puieți! 

Pădurea de Mâine este o inițiativă deschisă 

proprietarilor privați de păduri, 

administrațiilor locale și publicului larg. 

Asociația Administratorilor de Păduri 

(AAP) și Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava, cu sprijinul Holzindustrie 

Schweighofer, ajută proprietarii privați și 



administrațiile locale să refacă suprafețe de 

pădure cu dificultăți de regenerare din 

România, în perioada 2017-2027. Proiectul 

are un impact pozitiv asupra comunităților 

locale, implicându-le activ și contribuind în 

mod substanțial la conservarea resurselor 

forestiere, la prevenirea eroziunii, 

alunecărilor de teren și inundațiilor din 

zonele reîmpădurite. […] 

 


