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Iulia Ioana Bădăluță, masterandă în anul I la 

Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava, specializarea Teoria și 

Practica Traducerii, a câștigat premiul I la 

faza națională a Concursului de Traduceri 

literare „Mot à monde”. Evenimentul a fost 

organizat în perioada aprilie-iunie 2019, de 

Institutul Francez și Universitatea „Babeș-

Bolyai” din Cluj-Napoca. 

Tânăra traducătoare a propus o versiune 

originală a unui fragment impus din romanul 

autorului belgian Jean-Marc Turine, „La 

Théo des fleuves”, coordonarea la nivelul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

fiind asigurată de conf. univ. dr. Raluca 

Nicoleta Balațchi și lector univ. dr. Corina 

Iftimia. 

Juriul concursului, format din prestigioși 

traducători și critici literari și prezidat de 

prof. Rodica Baconsky, a analizat traducerile 

realizate de studenți de la 14 universități din 



țară și a ales versiunea masterandei USV ca 

fiind cea mai bună. 

Decernarea premiilor va avea loc la Cluj-

Napoca în luna noiembrie, în prezența 

autorului textului original, Jean-Marc 

Turine. 

 

 

_________ 

Comuna Dolhești a 

găzduit, week-endul 

trecut, un eveniment 

dedicat turismului 

cultural și turismului de 

promovare a 

patrimoniului 

www.newsbucovina.ro 
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_________ Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-

Est, prin Centrul Regional de Studii Nord-

Est, a organizat în perioada 21-22 iunie 2019, 

în comuna Dolhești din județul Suceava, 

evenimentul de multiplicare și testare pilot a 

rezultatelor proiectului pe care îl 

coordonează: ROOTS – Instruirea IMM-

urilor din turism privind turismul cultural și 

turismul de promovare a patrimoniului, 

finanțat prin Programul ERASMUS+. 

În contextul acestui atelier de lucru destinat 

formării profesionale a antreprenorilor 

dornici să investească în patrimoniul cultural 

și de patrimoniu al României, proiectul 

Turist în Dolhești, care a fost premiat la Gala 

Patrimoniului Cultural al Moldovei de Nord-

Est din decembrie 2018, la categoria 

Managementul Destinației, a fost selectat de 

ADR NORD-EST ca pilot in proiectul 

ROOTS, pentru creionarea strategiei de 

www.agerpres.ro 
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www.svnews.ro 
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dezvoltare și promovare a turismului cultural 

rural în această destinație. 

Obiectivul proiectului ROOTS este 

elaborarea și furnizarea unui curs de calitate, 

actualizat cu cele mai recente informații de 

specialitate, care să ofere managerilor 

companiilor active în domeniul turismului 

cultural un set de competențe profesionale 

necesare valorizării într-un mod eficient a 

oportunităților patrimoniului cultural din 

destinația turistică de patrimoniu, pentru 

dezvoltarea  propriei afaceri. 

Lectorii evenimentului, specialiști în 

domeniul turismului, au elaborat analiza -

diagnostic pentru destinația turistică 

Dolhesti și au prezentat o serie de modele de 

bune practici din domeniul turismului 

cultural implementat în zona rurală. Au luat 

parte la eveniment: dna Lector univ. dr. 

Otilia Bordeianu – Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava; dna Lăcrămioara Beilic – 

Manager al Asociației pentru Promovare 

Turistică Bucovina; dl Nicu Apostol – 

Manager al Agenției de Turism Rolandia și 

Vicepreședinte Asociația Națională a 

Agențiilor de Incoming din România; dl 

profesor Lucian Roșu – Facultatea de 

Geografie și Geologie, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” Iași; dl Cosmin 



Ceucă și d-ra Andreea Fedor, membri ai 

echipei Iași.Travel, d-ra Viorela Chiper – 

Manager al Asociației Ținutul Zimbrului 

Târgu Neamț, precum și gazdele 

evenimentului, Mirela Nechita – Manager 

Asociația de Promovare a Văii Șomuzului și 

inițiator al proiectului „Turist în Dolhești” și 

Ana Maria Sandu, membru al asociației 

menționate. Evenimentul s-a bucurat de 

prezența jurnaliștilor Iulian Cazacu, reporter 

corespondent TVR, Monica Prisacaru, 

director Radio Viva Fm Suceava și Rudy 

Hodl, redactor-sef al ziarului Cronica de 

Falticeni. 

[…] 

Coordonatorul european al proiectului 

ROOTS, Roxana Pintilescu, a definit acest 

eveniment ca “o testare pilot a rezultatelor 

educaționale, obținute prin proiect de către 

consorțiul european format din parteneri din 

Irlanda (Momentum), Marea Britanie 

(Universitatea Greenwich și Exponential 

Training&Asessment), Olanda (Business 

Development Friesland), Danemarca 

(European E-learning Institute), Spania 

(REDEX) și România (Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est). 

Comunitatea dolheșteană a fost selectată ca 

zonă rurala pilot, fiind în etapa preliminară 



de lansare pe piață ca destinație turistică. 

Antreprenorii și viitorii antreprenori din 

comunitate, dornici să se lanseze în sectorul 

turistic, au beneficiat de o instruire pe baza 

modulelor de training ale proiectului 

ROOTS și de o analiză -diagnostic aplicată 

pentru identificarea elementelor de 

patrimoniu, cu potențial pentru 

implementarea, dezvoltarea și promovarea 

turismului, pentru fundamentarea unei 

strategii și crearea parteneriatelor și rețelelor 

în turismul cultural rural”. 

[…] 

_________ Încep pregătirile pentru 

europenele universitare 

www.gazetasv.ro 
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_________ CSU Suceava începe la mijlocul acestei 

săptămâni pregătirile de vară. Primii chemați 

la antrenamente sunt handbaliștii care vor 

reprezenta Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava la Campionatul European 

Universitar, programat în primul weekend 

din luna iulie, în Polonia. 

Adrian Chirut și Iulian Andrei se vor baza la 

Campionatul European din Polonia pe un lot 

de 11 jucători, dintre care patru „stranieri”: 

Eduard Duman, Daniel Bobeica (HC Buzau) 

– Mihai Sandu (Dunarea Calarasi), Catalin 

Costea (Dunarea Calarasi), Maxim Oancea, 

Alexandru Ionescu, Alexandru Potera (CSM 



Vaslui), Robert Alupoaie, Ovidiu Cozorici, 

Andi Tofanel și Antonio Pintilei. 

La precedentele două participări la 

Campionatul European Universitar la 

handbal masculin, echipa Universității 

„Ștefan cel Mare” a cucerit o medalie de aur, 

in 2017, si una de bronz, in 2018. 

„La ediția din acest an, misiunea noastră va 

fi mai grea pentru că nu-i mai avem în lot pe 

Tirzioru, Burlacu, Baican și Petrea. Încercăm 

să ne pregătim cât mai bine în următoarea 

săptămână și să reprezentăm România, 

Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” 

cât mai onorabil. Să vedem ce echipe se vor 

prezenta și ce putem scoate”, a declarat 

Adrian Chirut. 

La revenirea din Polonia, după data de 5 

iulie, formația suceveană va demara 

antrenamentele în efectiv complet, cu un 

obiectiv cât se poate de clar în viitorul sezon, 

revenirea în Liga Națională. 

 

Marius 

Șuiu 

 

 

 

CSU Suceava a reușit 

primele transferuri în 

perspectiva viitorului 

sezon 
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Sport 

 

Retrogradați în Divizia A la finalul sezonului 

recent încheiat, sucevenii de la Clubul 

Sportiv Universitar își propun să revină în 

timp record în Liga Națională. Prin urmare 

conducerea grupării studențești s-a mișcat 



 

 

 

deja cu folos pe piața transferurilor, izbutind 

să convingă o serie de tineri jucători să vină 

ca să evolueze în Bucovina. Astfel, 

Alexandru Popia evoluează pe postul de 

centru și până la 22 de ani a mai evoluat 

pentru Dunărea Călărași și CSM Făgăraș. 

Raul Bogdan Barb (24 de ani), inter stânga, 

a fost transferat de la CSM Sighișoara, 

Andrei Ștefan Sora (21 de ani), inter dreapta, 

a fost format la Centru Național Olimpic 

Brașov, ca și extrema stângă Ionuț Răzvan 

Dodița (20 de ani). Toți patru au semnat 

contracte pe o durată de trei sezoane cu 

formația suceveană, conducerea clubului 

anunțând că lista transferurilor rămâne în 

continuare deschisă. 

Echipa antrenată de Adrian Chiruț și Iulian 

Andrei va reveni din vacanță astăzi. Primii 

chemați la antrenamente sunt handbaliștii 

care vor reprezenta Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava la Campionatul European 

Universitar, programat în primul weekend 

din luna iulie, în Polonia. Este vorba de 

Eduard Duman, Maxim Oancea, Alexandru 

Ionescu, Robert Alupoaie, Ovidiu Cozorici, 

Andi Tofănel și Antonio Pintilei, cu 

specificația că ultimii patru dintre acești 

jucători au evoluat sezonul precedent pentru 

echipa a doua a clubului. 



Abia după revenirea de la europenele 

universitare gruparea suceveană va demara 

antrenamentele în efectiv complet. 
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CSU Suceava a reușit să perfecteze primele 

transferuri în perspectiva viitorului sezon al 

Diviziei A la handbal masculin. Universitarii 

au semnat în această săptămână contracte pe 

trei ani cu patru jucători, este vorba de 

Alexandru Popia, Raul Bogdan Barb, 

Razvan Dodita și Andrei Sora. 

 

_________ 

 

 

CSU Suceava a efectuat 

primele transferuri de 

jucători 
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IDEM 

Elena 

Pașcovici 

Premiul I la concursul 

„Fancy fiesta à la 

française” 

www.tribunainvatamantului.

ro 
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Evenimente Sâmbătă, 8 iunie 2019, în Auditoriumul 

„Joseph Schmidt”, a avut loc cea de-a X-a 

ediție a concursului de interpretare de 

cântece în limbi străine „Fancy fiesta à la 

française”, organizat de Facultatea de Litere 

și Științe ale Comunicării din Universitatea 

Ștefan cel Mare din Suceava (USV). O 

avanpremieră a Sărbătorii muzicii (Fête de la 

musique), organizată în lumea întreagă la 

data de 21 iunie. Concursul s-a desfășurat 

sub semnul plurilingvismului. El își propune 

să-i încurajeze pe copiii și adolescenții care 



doresc să se exprime în mai multe limbi. 

Concurenții au fost elevi din școlile și liceele 

județului Suceava, coordonați de cadre 

didactice (învățători, profesori de limbi 

străine, profesori de muzică). 

 

Fiecare grup/cor (format din cel puțin 10 

persoane) trebuie să interpreteze trei cântece, 

la alegere: un cântec în limba franceză, un al 

doilea – într-o altă limbă străină și cel de-al 

treilea trebuie să pună în evidență contactul 

dintre limbi (el trebuie să cuprindă în mod 

obligatoriu cuvinte care provin din cel puțin 

două limbi). Pot participa și studenți ai 

Universității sucevene, fie în grupuri, fie ca 

soliști. Criteriile de evaluare ale juriului sunt: 

alegerea cântecelor, calitatea (lingvistică și 

muzicală) a interpretării și atitudinea pe 

scenă. 

 

Inițiatoarele acestei manifestări deosebite au 

fost doamnele profesoare Simona Aida 

Manolache și Elena Camelia Biholaru, de la 

Facultatea de Litere. Organizarea a fost 

impecabilă. 

 



„Concursul și-a atins, în cei zece ani, 

obiectivele: a pus frumos și eficient în 

valoare specificul plurilingv și pluricultural 

al Literelor sucevene, a încurajat colaborarea 

între învățământul universitar și cel 

preuniversitar, dar și între diferitele generații 

de profesori, studenți și elevi, a oferit un 

cadru plăcut pentru ca tinerii din școlile și 

liceele sucevene să se cunoască mai bine, să 

se inspire unii pe alții”, au afirmat într-un 

interviu cele două doamne profesoare, 

inimoase și perseverente. Au participat 12 

grupuri de elevi, coordonate de 20 de cadre 

didactice, din 10 școli și licee: Școala 

Gimnazială Mihail Sadoveanu, Școala 

Gimnazială Ion Irimescu, Colegiul Național 

Nicu Gane și Colegiul Vasile Lovinescu din 

Fălticeni, Școala Gimnazială Mihai Halunga 

Hănțești, Școala Gimnazială Vatra 

Moldoviței, Școala Gimnazială Verești, 

Colegiul Național Mihai Eminescu și 

Colegiul Economic Dimitrie Cantemir din 

Suceava,  Colegiul Tehnic Rădăuți. Juriul 

concursului a fost format din Nicoleta-

Loredana Moroșan (lector univ. dr. USV), 

Constantin Tiron (inspector de specialitate 

pentru limbi străine, Inspectoratul Școlar 

Suceava), Daniela-Irina Melisch (președinte 

al Filialei Suceava a Asociației Profesorilor 

Francofoni din România), Tamara Sabin 



(reprezentantă a Biroului Francez și a 

profesorilor seniori), Jean-Marie Cardinet, 

Jacques Robert și Emmanuel Prieur 

(președinte, respectiv membri francezi ai 

Association Sevriolaine d’Aide et de 

Partage) și Raluca Ionesi (studentă, FLSC, 

USV). După dezbateri aprinse, juriul a decis 

ca locul I (pentru gimnaziu) să fie ocupat de 

Corul Fantezia al Școlii Gimnaziale Mihail 

Sadoveanu din Fălticeni, coordonat de 

doamnele profesoare Mirabela Apopei 

(muzică) și Elena Pașcovici (limba 

franceză). Corul școlii noastre a primit și 

Premiul publicului. 

 

Premiile au fost oferite de către Universitatea 

Ștefan cel Mare din Suceava, Association 

Sevriolaine d’Aide et de Partage, Agence 

Universitaire de la Francophonie, Institut 

Français de Bucarest et de Iași, Délégation 

Générale Wallonie-Bruxelles à Bucarest și 

grupul Herlitz. Aceste premii vor fi înmânate 

copiilor în cadrul festivității de încheiere a 

anului școlar. 

 

„Felicitări! Mulțumiri părinților care ne-au 

sprijinit și încurajat! 



 

M-am bucurat să descopăr în acești copii 

mult talent și multă dăruire. Activitatea 

corală implică muncă în echipă, răbdare și 

perseverență. Iată că munca și efortul depus 

au dat roade. Sunt mândră de ei și de toate 

realizările pe care le-am obținut împreună”, 

prof. Mirabela Apopei. 

_________ PLANETARIUL BAIA 

MARE 

SĂRBĂTOREȘTE 50 

DE ANI DE LA 

INAUGURARE 

www.necenzuratmm.ro 
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_________ Astronomia este prima dintre științele 

umanității, iar OMUL de cum și-a ridicat 

ochii spre cer, a căutat răspunsuri esențiale la 

întrebările sale despre Univers și despre 

locul său în univers. A dorit să înțeleagă 

mecanica cerului și pentru aceasta a inventat 

ceasuri solare, a observat cu atenția mișcările 

planetelor și a Soarelui pe cer, cometele și 

alte obiecte exotice, a dorit să vadă în 

profunzimea spațiului cosmic și pentru 

aceasta a inventat telescopul iar – mai apoi – 

a dorit să poată zbura în spațiul cosmic, iar 

pentru aceasta, de la roată și până la cele mai 

sofisticate computere de la bordul navelor 

spațiale, toate tehnologiile care cândva 

păreau de domeniul science-fiction au 

devenit realitate și – mai mult – o realitate 

cotidiană prin aplicațiile sale extraordinare în 

viața cotidiană. Pe această scară a timpului, 

planetariul reprezintă una dintre pietrele de 

temelie ale cunoașterii universului și a lumii 

www.stirilemm.ro 

25.06.19 

 

www.jurnalmm.ro 

25.06.19 



în care trăim, fiind un promotor activ al 

astronomiei și educației astronomice. 

La 1 iulie 1969 era inaugurat la Baia Mare, 

aproape simultan cu planetariul din 

Constanța, un planetariu cu o cupolă în 

diametru de 8 metri, ce făcea posibilă 

imersiunea pe bolta cerească prin 

intermediul proiectorului stelar ZKP-1 de la 

Zeiss din Jena, Republica Democrată 

Germania, o variantă ușor îmbunătățită și 

miniaturizată, adaptată unor domuri de 

proiecție mai mici, a primului proiector de 

planetariu al Zeiss. 

Timp de aproape 50 de ani, planetariul 

băimărean s-a prezentat publicului ca primul 

planetariu public din România și unicul din 

Transilvania. În aceste 5 decade, însă multe 

alte planetarii instalate în România au 

realizat upgrade-uri tehnologice după numai 

câțiva ani (ex: ZEISS ZKP-2 la Constanța), 

pe când la Baia Mare, acest lucru nu s-a 

întâmplat până în 2015, când proiectul 

cofinanțat de Uniunea Europeană 

pl@NETour a repoziționat Baia Mare pe 

hartă, prin proiectorul stelar Zeiss Skymaster 

ZKP-4, un proiector opto-mecanic LED 

asistat digital. 



În acest an 2019, al aniversării, jubileului 

existenței sale, vom extrage tot ce a fost 

pozitiv din istoria oarecum zbuciumată a 

acestei instituții de știință și cultură 

deopotrivă și vom vorbi despre oamenii mari 

care au făcut imposibilul posibil, care s-au 

dedicat educației astronomice și care au 

satisfăcut așteptările a milioane de vizitatori 

care au trecut pragul acestei instituții. Vom 

vorbi de asemenea mult despre viitor. Vă 

invităm să facem împreună călătoria în timp, 

de la momentul inaugurării și până în 

actualitate. 

Festivitățile aniversare se desfășoară în zilele 

de 25 – 26 iunie 2019 la sediul Complexului 

Astronomic Baia Mare și au următorul 

program: 

25 iunie 2019 

    • Orele 9.30  - 10.00: Conferință de presă. 

Trecut, prezent și viitor la Complexul 

Astronomic Baia Mare. 

    • Orele 10.00 – 11.00: Deschiderea 

oficială a festivităților aniversare. Discursuri 

oficialități și prezentarea invitaților 

participanți la simpozion (de la Planetariul 

Universității de Vest Timișoara, Planetariul 

Constanța, Planetariul Chișinău, Planetariul 

Muzeului Olteniei Craiova, Planetariul 



Galați, Planetariul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava, Planetariul privat din 

Horodniuc, Astroclubul din Sighetul 

Marmației, Asociația Astronomică „Sirius”, 

Astroclubul Meridian 0 Oradea, Astroclubul 

Cluj Napoca); 

    • Orele 11.15 – 18.00: Simpozionul 

„Astronomia în Planetariile din România” 

(comunicări științifice prezentate de colegi 

de la planetariile din România și Chișinău – 

Republica Moldova și invitați de la 

Astrocluburile și Asociațiile Astronomice 

importante din România. 

    • Orele 13.00 – 13.30: Vernisajul 

expoziției de pictură în ulei și acril: 

„GALACTIC FANTASY”. Expune Victoria 

Labuhnn 

26 iunie 2019 

    • Ora 10.30: Vernisajul expoziției de 

fotografii: „ASTROFOTOGRAFIE”. 

Expune Eduard Andrei Mociran. 

    • Orele 14.30 – 17.00 Vizitare obiective 

turistice din Baia Mare. 

 


