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Publicația Secțiunea/Pagina Sinteza articolului 

Doina 

Cernica 

Sabina Fînaru o 

amintire frumoasă 

www.crainou.ro 

06.09.19 
________ Sabina Fînaru în toamna anului 2010 la Librăria 

Scriitorilor din Suceava, împreună cu participanți la 

festivalul „Labiș” (Alexandru Ovidiu Vintilă, 

Constantin Arcu, Mircea A. Diaconu, Paul Cernat, în 

dreapta, iar în stânga ei, cu Adrian Alui Gheorghe, 

Ioan Liviu Stoiciu, Liviu Antonesei, Liviu Papuc, 

Valeria Manta Tăicuțu, Leo Butnaru, Nicolae Cârlan, 

Carmen Veronica Steiciuc, Ecaterina Ilisei, Grigore 

Ilisei, Doina Cernica, Ioan Prăjișteanu și Gellu 

Dorian) și la începutul verii acestui an la Salonul 

Internațional de Carte „Alma Mater Librorum”al 

universității sale, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava (cu stavrofora dr. Gabriela Platon, stareța 

Sfintei Mănăstiri Voroneț, și cu universitarele Sanda-

Maria Ardeleanu și Olimpia Mitric). Semnătură 

apreciată de cititori în paginile „Crai nou” Literatură 

și Artă, Sabina Fînaru așa ne va rămâne în memorie: 

veselă și încrezătoare. O amintire frumoasă! 

 

Ovidiu 

Trofin 

Aproape 1.000 de 

locuri disponibile la 

licență, la admiterea 

de toamnă la USV 

www.nordestnews.ro 

07.09.19 
________ Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava oferă 945 de 

locuri la licență, dintre care 274 fără taxă, la sesiunea 

de admitere din toamnă. 

 

Luni, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava va începe 

sesiunea de toamnă a concursului de admitere, 



perioada de înscriere derulându-se până pe 13/16 

septembrie, fără sâmbătă și duminică. 

 

Oferta programelor de licență ale celor 10 facultăți 

cuprinde, pentru candidații din România, 274 locuri 

bugetate (dintre care 14 sunt destinate absolvenților de 

licee din mediul rural, iar 5 locuri candidaților de etnie 

rromă) și 671 locuri cu taxă. 

 

De asemenea, românii de pretutindeni pot concura pe 

26 locuri fără taxă. 

 

Forma de învățământ la distanță mai are disponibile 

131 locuri, repartizate pe 8 programe de studii. 

 

Pentru studiile universitare de masterat, candidații 

români pot candida pe cele 119 locuri fără taxă, dintre 

care 9 pentru candidații de etnie rromă, și 417 locuri 

cu taxă. 59 locuri fără taxă sunt destinate românilor de 

pretutindeni. 

 

În ceea ce privește programele de conversie 

profesională, pentru sesiunea septembrie mai sunt 

disponibile 146 locuri. 

 

În a doua sesiune de admitere se va organiza admitere 

și pentru domeniile de doctorat ale USV, fiind 

disponibile 39 locuri bugetate și 77 locuri cu taxă, la 

care se adaugă 13 locuri bugetate destinate românilor 

de pretutindeni. 

 



Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat 

admis are obligația de a se înmatricula cel târziu până 

pe 20 septembrie. 

 

 

________ 

 

Mai mulți suceveni au 

fost premiați la 

Concursul Național de 

Știință și Inginerie 

pentru Elevi, 

desfășurat la USV  

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

Social 

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a avut 

loc, în perioada 06 – 08 septembrie, ediția a X-a a 

Concursului Național de Știință și Inginerie pentru 

Elevi RoSEF. 

Concursul, a reunit proiecte ale elevilor din zece 

județe ale țării și un proiect al unei echipe de elevi din 

Belgia, grupate pe patru categorii tematice (științe, 

științe aplicate, robotică și tehnologia informației) și 

două categorii de vârstă. 

Din juriul competiției au făcut parte jurnaliști de 

știință, cercetători, inventatori, președintele juriului 

fiind jurnalistul și scriitorul Alexandru Mironov, 

Doctor Honoris Causa al USV, alături de Cristian 

Român, senior editor al revistei Știință și Tehnică. 

Câștigătorii concursului RoSEF 2019 vor forma 

echipa reprezentativă a Românei pentru concursurile 

International Science and Engineering Fair (ISEF) din 

SUA, Environmental Science Fair (I-SWEEEP) din 

SUA, EUCYS (European Union Contest for Young 

Scientist), International Environment Sustenability 

Project Olimpiad (INESPO) din Olanda și Expo 

Science International of International Movement for 

Leisure Activities in Science and Technology 

(MILSET). 



Pe lângă premiile obținute la juniori de Huțanu Iuliana 

Paula, de la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, și 

Josanu Rareș Ionuț, de la Liceul Teoretic de 

Informatică Grigore Moisil, Iași, trebuie menționate, 

la categoria seniori, și proiectele altor elevi suceveni 

ce au fost recompensate cu medalii: Studiul terapiei 

anxietății sociale prin intermediul jocurilor video, 

TerraBike, OpenNFC, Safer home better life, House 

kit, Compact Obstacle avoidance system for blind 

people, de la Colegiul Național „Petru Rareș” din 

Suceava, Plante uitate – remedii pentru diabet, de la 

Liceul Teoretic Filadelfia din Suceava, Plants on 

Mars, project de la Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară Suceava. 

„Suceava este, de peste zece ani, promotorul celor mai 

interesante proiecte de știință ale elevilor din România 

și centrul în care se pregătește participarea României 

la competițiile internaționale”, a precizat prof. Victor 

Șutac, președintele Societății Științifice Cygnus. 

Ediția din acest an a concursului a fost organizată de 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava și Societatea Științifică 

Cygnus pentru UNESCO. De asemenea, manifestarea 

a beneficiat și de spirjinul financiar al Primariei 

Municipiului Suceava. 

Mănăstirea 

Putna 

Colocviile Putnei 

XXIII 

www.crainou.ro 

06.09.19 

 

Spiritual Ediția a XXIII-a a simpozionului internațional de 

istorie Colocviile Putnei, organizat de Centrul de 

Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare” al Sfintei 
www.activenews.ro 



06.09.19 Mănăstiri Putna, se va deschide duminică, 8 

septembrie a.c., ora 18, la Mănăstirea Putna, în 

prezența Înaltpreasfințitului Pimen, Arhiepiscop al 

Sucevei și Rădăuților. 

Această ediție se anunță a fi una bogată în conținut, cu 

nu mai puțin de 35 de comunicări științifice. Vor 

participa profesori de istorie și cercetători din SUA, 

Rusia, Bulgaria, Republica Moldova și România. Din 

țară vor participa istorici de la Institutul „Nicolae 

Iorga” al Academiei Române, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din 

București, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Institutul de Cercetări Socio-Umane din 

Sibiu etc. 

Dintre subiectele inedite care vor fi prezentate în 

cadrul Colocviului, menționăm: confruntările 

Veneției și Moldovei cu Imperiul Otoman; necropole 

medievale; tradiții artistice bizantine în broderiile 

moldovenești; depozite în domnia lui Ștefan cel Mare; 

pârcălabii de Neamț din vremea lui Ștefan cel Mare; 

războiul antiotoman și preliminariile păcii moldo-

polone (1499); frescele de la Sf. Gheorghe din Hârlău 

și cea de-a doua fază a picturii murale din Moldova lui 

Ștefan cel Mare; noi izvoare privitoare la exportul de 

cereale al țărilor române în secolul al XV-lea; două 

manuscrise muzicale din secolul al XV-lea, care au 

aparținut Mănăstirii Putna, descoperite în arhivele 

Muzeului de Stat de Istorie de la Kremlin; un 

Panaghiar de la Ștefan Tomșa pentru Mănăstirea 



Solca; tensiuni diplomatice moldo-ruse în jurul unor 

icoane de secol XVII; Putna și Moscova în ultimii ani 

din viața Mitropolitului Dosoftei al Moldovei; 

Cuviosul Teodosie de la Maniava și Școala Muzicală 

de la Putna; pagini de istorie bisericească mai puțin 

cunoscute din primii ani ai stăpânirii austriece în 

nordul Moldovei; o scrisoare a ieroschimonahului Sila 

de la Sihăstria Putnei; un meșter argintar din secolul al 

XVIII-lea, monahul Rafail de la Putna; viața 

economică a Mănăstirii Putna în secolul al XVIII-lea; 

despre „pierzătoriul foc”de la Mănăstirea Sucevița 

(1831); problema bunurilor de patrimoniu luate de 

austrieci de la Mănăstirea Putna și de la celelalte 

mănăstiri din Bucovina în contextul Conferinței de 

Pace din 1919; dimensiunile personalității lui Ștefan 

cel Mare reflectate în manualele școlare de istorie din 

Republica Moldova (1990-2013) etc. 

Și în acest an, în cadrul Colocviilor Putnei, se va 

organiza o secțiune specială dedicată istoriei 

Mănăstirii Dragomirna. Această secțiune va avea loc 

în ziua de marți, 10 septembrie, la Mănăstirea 

Dragomirna, începând cu orele 9.30. Dintre titlurile 

acestei secțiuni, menționăm: Mitropolitul Anastasie 

Crimca și literatura și cultura medievală bulgară; un 

manuscris necunoscut al „școlii” lui Crimca păstrat la 

Sinai; tezaurul de legende și povestiri al Mănăstirii 

Dragomirna; manuscrisele înstrăinate ale 

Mitropolitului Anastasie Crimca – Psaltirea nr. 109 de 

la Biblioteca Muzeului de Istorie din Moscova. 



Colocviul se va închide în ziua de miercuri, 11 

septembrie, la Mănăstirea Putna, când se vor susține 

ultimele comunicări, în două sesiuni: una dimineață, 

începând cu orele 9.00, și cealaltă după-amiază, 

începând cu ora 16. 

Mai multe detalii despre Colocviile Putnei, ediția a 

XXIII-a, puteți afla consultând pagina de internet a 

Centrului Ștefan cel Mare: 

www.centrulstefancelmare.ro. 

Centrul de Cercetare și Documentare „Ștefan cel 

Mare” al Sfintei Mănăstiri Putna a fost înființat la 2 

ianuarie 2005, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 

Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. În cursul 

activităților științifice circumscrise anului 

comemorativ „Ștefan cel Mare și Sfânt 500” – 2004 s-

a conturat nevoia existenței, la Mănăstirea Putna, a 

unei structuri care să trezească și să mențină interesul 

pentru cunoașterea trecutului nostru și care să 

impulsioneze cercetarea lui. 

Scopul Centrului este cercetarea istoriei epocii 

ștefaniene și a istoriei Mănăstirii Putna. De la 

înființare până în prezent, Centrul a organizat la 

Mănăstirea Putna, la Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași și la Institutul „Nicolae Iorga” din 

București douăzeci și două de ediții de comunicări 

științifice, sub numele Colocviile Putnei. Dat fiind 

caracterul unitar al monahismului bucovinean în 

perioada de ocupație austriacă (1775–1918), începând 



cu ediția a IX-a, Simpozionul Colocviile Putnei 

cuprinde și o secțiune dedicată istoriei mănăstirilor din 

Bucovina în această epocă. 

Ziare 

Botosani 

„Atelierele FILIT 

pentru traducători” 

organizate la Ipotești 

www.ziarebotosani.ro 

06.09.19 

Cultură Ajunse anul acesta la cea de-a V-a ediție, „Atelierele 

FILIT pentru traducători” se desfășoară la Ipotești în 

perioada 3-12 septembrie 2019. Creat în 2015 de 

Muzeul Național al Literaturii Române Iași în 

colaborare cu Memorialul Ipotești – Centrul Național 

de Studii Mihai Eminescu, programul oferă un cadru 

de întâlnire și comunicare profesională pentru 

traducători din limba română într-o limbă străină. 

La ateliere iau parte Johanna Bertóti (România, limba 

maghiară), Hristo Boev (Bulgaria), Angela Bratsou 

(Grecia), Florin Buzdugan (România, limba engleză), 

Maria Gabriela Constantin (România, limba 

maghiară), Jan Cornelius (Germania), Jean-Louis 

Courriol (Franța), Andrew Davidson-Novosivschei 

(S.U.A.), Anna Heinz (Germania), Rik Kiessling 

(Germania), Alexey Kubanov (Kazahstan), Patricia 

Lorenzana (Spania), Marija Markić (Croația), Ana-

Maria Surugiu (Austria), Francesco Testa (Italia). Li 

se vor alătura Florica Ciodaru-Courriol (Franța) și 

Ivan Pilchin (Republica Moldova), doi dintre cei șase 

beneficiari ai „Rezidențelor FILIT pentru traducători 

străini” din 2019. 

Atelierele propun o serie de mese rotunde la care se 

vor aborda dificultățile confruntării cu textele literare, 

dar și reflecții legate de strategiile de promovare a 



literaturii române în străinătate. Printre activități se 

numără traducerea unui poem de Mihai Eminescu și a 

unor extrase din operele autorilor români. Traducătorii 

vor avea ocazia să dialogheze cu poeții Ion Mureșan, 

Mina Decu și Florin Partene, invitați ai atelierelor 

„CreativLit”, organizate de Memorialul Ipotești. 

Duminică, 8 septembrie, se vor întâlni cu participanții 

la tabăra de interpretare a textului „CreativLit”, 

studenți de la Universitatea de Vest din Timișoara, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău. 

„Atelierele FILIT pentru traducători” se aliniază altor 

două inițiative ale MNLR Iași și ale Festivalului 

Internațional de Literatură și Traducere Iași care susțin 

creația contemporană și promovarea internațională a 

patrimoniului: „Rezidențele FILIT pentru autori 

români” și „Rezidențele FILIT pentru traducători 

străini”. 

Partenerii ediției a V-a a „Atelierelor FILIT pentru 

traducători“ sînt Asociația „Patrimoniu pentru 

comunitate“ Iași, Institutul Francez Iași, Europe 

Direct Botoșani și Editura Polirom. 

Marius 

Șuiu 

Universitatea Suceava 

a jucat două meciuri 

test la Odorhei 

www.monitorulsv.ro 

07.09.19 

 

 

Sport local Echipa de handbal seniori a Universității Suceava a 

continuat seria meciurilor de pregătire din această 

perioadă precompetițională cu două partide pe terenul 

unei alte echipe din Divizia A, ACS Szejke Odorheiu 
www.svnews.ro 



08.09.19 

 

Secuiesc. Joi seară, în primul meci, gazdele din 

Odorhei s-au impus la două goluri, scor 29 – 31, la 

capătul unei partide cu un ritm foarte bun, în care 

ambele echipe au făcut risipă de energie. Prima parte 

a fost una destul de echilibrată, cu o perioadă mai bună 

a gazdelor, care s-au dus la patru goluri, dar sucevenii 

au revenit și, la pauză, Szejke Odorheiu Secuiesc avea 

un singur gol, 18 – 17. Studenții pregătiți de Adrian 

Chiruț au început mai bine partea a doua, au egalat și-

au preluat conducerea distanțându-se la trei goluri, 23 

– 20. Gazdele au revenit și-au egalat, iar pe final au 

reușit să se impună la două goluri diferență. Ieri 

dimineață, în al doilea meci dintre cele două echipe, 

CSU Suceava a reușit să se impună la o diferență de 

patru goluri, scor 27 – 23. În prima parte, cele două 

echipe s-au ținut aproape și la pauză scorul era egal, 

12 – 12. Repriza secundă a aparținut sucevenilor, care 

au condus tot timpul și pe final s-au dus la patru goluri. 

„Au fost două meciuri foarte utile pentru ambele 

echipe, mai ales că ritmul a fost unul bun și am avut 

ocazia să rulăm tot lotul de jucători. Am întâlnit un 

adversar asemănător nouă, cu jucători tineri și 

talentați, care cu siguranță se va bate pentru 

promovare în grupa C a Diviziei A. Până la începerea 

noului sezon ne mai dorim cel puțin un meci, cu o 

echipă din Liga Națională, în perioada 5 – 15 

septembrie, când este pauză în primul eșalon”, a 

explicat antrenorul sucevenilor, Adrian Chiruț. 

www.monitoruldestiri.

ro 

07.09.19 



CSU Suceava va începe noul campionat pe data de 22 

septembrie, pe terenul celor de la CS Politehnica Iași. 

Inițial, sucevenii trebuiau să joace la CS Magnum 

Botoșani, dar CSM Bacău II s-a retras și în serie a 

venit o a treia echipă universitară, CSU Târgoviște, iar 

programul a fost modificat.      

Andreea 

Perhaiță  

Palmares bogat al 

elevilor Liceului 

„Carmen Sylva”, la 

Concursul de 

Inventică 

www.cugetliber.ro 

09.09.19 

Cultură-Educație Elevii Liceului Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie 

Sud au câștigat două medalii și o mențiune la 

Concursul de inventică ROSEF 2029, de la Suceava. 

Coordonați de profesorii Mihaela Poteră și Florin 

Șerbu, elevii Mara Lacea, Marius Florin, Marian 

Focșa, Ana-Maria Olteanu, Cristiana Săvuca, Iulia 

Drăgan, Delia Eremia și Alina Negraia au participat 

cu trei lucrări. Competiția este organizată de 

Societatea Științifică Cygnus și Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava. Pasiunea și munca lor au fost 

apreciate cu o medalie de aur, o medalie de argint și o 

mențiune.  

 

 

Toma 

Arnăutu 

 

Lovitură pentru 

Cumpănașu, pseudo-

unchiul Alexandrei, 

victimă Caracal. Ce se 

întâmplă cu 

organizația lui 

 

 

www.rtnews.ro 

09.09.19 

 

 

________ 

[…] 

Cumpănașu înaintează la prezidențiale, cei din jur bat 

în retragere 

Pe lângă vocile care l-au criticat pentru faptul că într-

un moment de cumpănă și-a anunțat demersul politic, 

Cumpănașu se mai lovește de un zid acum. Alte 10 

universități s-au retras din organizația sa, după ce 

consorțiul Universitaria al marilor universități s-a 



delimitat ferm de Coaliția Națională pentru 

Modernizarea României și Consiliul Național al 

Rectorilor a hotărât suspendarea din CNMR. 

„În contextul agendei electorale aflată în dezbatere, la 

acest moment, respingem orice trimitere lansată în 

mass-media privind existența unor legături sau 

activități ale Consorțiului în conexiune cu CNMR, 

care să fi avut alt obiectiv fundamental decât cel de a 

aplica proiecte în mod corect și de a sprijini alcătuirea 

unui cadru legislativ și normativ foarte clar și coerent 

în beneficiul sistemului de învățământ superior din 

România”, anunță cele 10 universități membre 

”Academica Plus”. 

Universități din Consorțiul universitar Academica 

Plus 

    Universitatea din Pitești 

    Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

    Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

    Universitatea din Ploiești 

    Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

    Universitatea „Valahia” din Târgoviște 

    Universitatea din Oradea 

    Universitatea din Petroșani 



    Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

    Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

 

 


