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Fulgere artificiale create din muzica clapelor de pian, telefoane 

încărcate de mersul pe bicicletă, interesante experimente chimice 

şi fizice, demonstraţii sportive, spectacole la Planetariu, turnul 

iluziilor şi multe alte surprize i-au încântat pe tinerii suceveni şi 

nu numai, la cea de-a şaptea ediţie a evenimentului internaţional 

„Noaptea Cercetătorilor Europeni”. 

Desfăşurat simultan în peste 300 de oraşe europene, cu scopul de 

a promova ştiinţa şi cercetătorii în rândurile publicului larg, acest 

eveniment se înscrie în seria „Marie Curie” şi se adresează 

minţilor curioase şi tinerilor care îşi doresc să înceapă o carieră în 

cercetare, oferindu-le posibilitatea de a intra în contact cu o mare 

varietate de activităţi ştiinţifice şi educative. 

Mii de suceveni, în special tineri, au răspuns invitaţiei USV de a 

fi prezenţi la „Noaptea Cercetătorilor Europeni”, organizat pe 

esplanada din faţa corpului A al Universităţii „Ştefan cel Mare” 

din municipiul Suceava,  descoperind laturile amuzante ale 

ştiinţei, aplicabilităţile sale practice şi minunăţiile care pot fi 

făcute de tineri ingenioşi, pornind de la cunoştinţele teoretice 

asimilate pe băncile şcolii dar şi ale facultăţii. 

Prezent la inaugurarea celei de-a şaptea ediţii, prorectorul USV, 

Mihai Dimian, a remarcat bogata prezenţă a materialelor 
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educative la cele peste 50 de standuri amenajate, plus activităţile 

multiple pregătite la Observatorul Astronomic, cu spectacole de 

Planetariu, filme 3D şi 2D despre astronomie şi astrofizică, turnul 

iluziilor şi observaţii astronomice la exterior, după lăsarea 

întunericului. 

Un alt element de noutate a fost  proiectul Portul popular, cu 

prezentarea caselor tradiţionale ale mai multor etnii din Bucovina, 

spaţiile de joacă pentru copii, punctul de informare turistică la care 

sunt prezentate atracţiile turistice ale judeţului, dar şi numeroasele 

experimente de fizică, chimie, de ştiinţa calculatoarelor ori 

silvicultură. 

Participanţii au avut ocazia să vadă cum se joacă şi care sunt 

regulile noului sport de echipă inventat de USV şi recunoscut de 

către Oficiul de stat pentru invenţii şi mărci – touch ball. 

Evenimentul a fost moderat de către Radio USV - radioul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

  

Energia electrică produsă de bobinele Tesla, cel mai urmărit 

experiment 

Fără îndoială, cel mai apreciat şi vizionat experiment de la 

„Noaptea Cercetătorilor Europeni” la USV a fost cel al 

electricităţii produse cu trei bobine Tesla care au creat descărcări 

electrice pe ritmul unei melodii cântate la pian. 

De un real succes s-a bucurat şi bicicleta statică, cea care îţi 

încarcă telefonul la fiecare pedalare, invenţia având mare „priză” 



în special la tineri, care sunt mereu în căutarea unei prize ca să-şi 

încarce telefonul. 

Pe lângă bicicleta-încărcător de telefoane, pasionaţii de ştiinţă au 

avut ocazia să testeze şi alte aparate cu dublă utilitate, atât pentru 

îmbunătăţirea calităţii vieţii, cât şi pentru încărcarea gadgeturilor 

personale. 

Un alt element de atracţie au fost „Ochelarii fericirii”, o pereche 

de ochelari smart, capabili să citească stările de spirit ale 

oamenilor prin măsurarea pulsului şi a umidităţii pielii. 

Participanţii la eveniment au mai avut ocazia să intre în 

laboratoare speciale şi să facă experimente inedite precum 

observarea influenţei antibioticelor asupra plantelor şi 

să  participe la concursuri menite să stimuleze gândirea, ediţia 

dovedindu-se a fi una de succes şi care stârneşte interesul unui 

număr tot mai mare de participanţi. 
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Rectorul USV, prof.univ. dr. ing. Valentin Popa, a avut, luni, un 

discurs prin care a transmis studenților să se pregătească pentru 

piața europeană a muncii și le-a spus acestora că veniturile în 

România nu pot crește peste noapte. 

Valentin Popa a declarat că în acest an sunt peste 4000 de noi 

studenți la studii de licență, masterat și doctorat din care 12 la sută, 

peste 470, au domiciliul în afara granițelor României, în special 

din Republica Moldova și Ucraina, dar și din Canada, Elveția, 

Spania, Italia, Polonia, China și Turkmenistan. 



muncii, nu 

neapărat cea 

românescă 

 

El a arătat că noul an universitar începe cu două noi programe de 

licență, Psihologie și Asistență Medicală Generală, două programe 

de studiu așteptate de mult și la care a existat o deosebit de mare 

concurență. 

Totodată, el a spus că anul acesta demarează și cu un proiect de 

reabilitare și mansardare a Căminului nr. 1 din campus, iar 

primarul a semnat chiar luni dimineața autorizația de construcție, 

menționând că în continuare USV are încă mari probleme cu 

asigurarea locurilor de cazare a studenților. 

Totodată, el a spus că va propune în Consiliul de Administrație să 

fie decontată partea de abonament auto pentru studenți care nu 

este susținută de alte autorități. 

„Ne propunem ca și transportul auto să fie gratuit pentru studenți 

așa cum este gratuit și transportul feroviar”, a spus Popa. 

El a mai arătat că din punct de vedere didactic, cea mai importantă 

realizare este obținerea gradului de încredere ridicat acordat USV 

de ARACIS. 

„Ne gândim în egală măsură și la migrație și la demografie. 

Asistăm în societatea românească la o serie întreagă de discuții 

legate de plecarea tinerilor și a lucrătorilor în străinătate”, a spus 

rectorul USV. 

El a menționat că sunt date oficiale care arată că 5,6 milioane de 

români lucrează în străinătate. 

„Există foarte multe discuții care pun aceste plecări pe seama 

imposibilității țării de a-i menține. Am uitat cu toții că am luptat 

foarte mulți ani pentru ca la 1 ianuarie 2007 să intrăm în UE, să 



avem dreptul de a călători, de a învăța și de a munci oriunde în 

Europa”, a spus rectorul USV. 

El a menționat că românii au fost revoltați că mulți ani după 

aderare, unele țări au impus restricții pe piața muncii și au limitat 

accesul românilor în aceste țări. 

„Culmea, astăzi, obiectivele și idealurile pentru care am luptat 

atâția ani devin dezavantaje. Nu dragii mei. Am luptat atâția ani 

pentru a avea acest drept și nu trebuie să fim supărați că nu mai 

există contribuabili ai fondurilor de pensii. Până la urmă am luptat 

ca românilor să le fie mai bine, în țara noastră sau în marea țară 

numită UE”, a spus Valentin Popa. 

Totodată, el a subliniat că studenții trebuie să fie conștienți că 

veniturile în România nu pot crește peste noapte. 

„Și la momentul aderării și acum există discrepanțe majore între 

veniturile aceleiași categorii de angajați din România și 

străinătate.Am învățat și eu și ați învățat și dumneavoastră că acest 

lucru se datorează, în principal, productivității muncii. (…) În 

același timp trebuie să înțelegem că investitorii străini nu vor veni 

în România să aducă bani de acasă pentru a avea în România 

salarii comparabile cu țările vestice”, a spus Popa. 

Rectorul USV a explicat că România a intrat într-o economie de 

piață, a intrat într-o societate bazată pe profit, iar orice investitor 

are în vedere maximizarea profitului și nu în mod neapărat 

bunăstarea angajaților, creșterea veniturilor acestora. 

„În România accentul pe bunăstarea și drepturile angajaților se 

pune doar în instituțiile publice de stat cu o excepție: universitățile 

unde, încă, salarizarea se face pe bază de performanță, se asigură 



salarii diferențiate, iar această diferențiere ar trebui accentuată anii 

următori atât timp cât bugetul ne permite”, a mai declarat rectorul 

USV. 

El a spus că a citit recent un interviu cu un CEO al unei mari 

companii multinaționale care operează și în România în domeniul 

IT și era nemulțumit de calitatea absolvenților din România, dar 

cu toate acestea recunoștea că absolvenții din România sunt peste 

media europeană. 

Popa a precizat că orice angajator își dorește absolvenți cât mai 

repede și cât mai bine pregătiți, dar uită că față de acum 30 de ani, 

licența este de patru ani cu master de doi ani, față de perioada când 

licența era de 5 ani și trei ani de stagiatură. 

„Vă asigur dragi studenți că Universitatea Suceava vă pregătește 

pentru o viață europeană a muncii, nu neapărat piața românească. 

Chiar dacă acest lucru nu este agreat de o parte a comentatorilor 

din România pentru că se reduce numărul de contribuabili, aveți 

ocazia cu diploma obținută la USV să lucrați oriunde în Europa, 

oriunde în lume doar că trebuie să și munciți”, a spus Popa. 

El a mai transmis bobocilor că deși USV are cadre didactice foarte 

bune, să nu se lase numai în seama lor, pentru că partea importantă 

a muncii este a lor. 

„Marile universități din lume sunt renumite prin calitatea 

studenților și absolvenților care sunt în mare parte autodidacți și 

care, evident, au parte de profesori excepționali, experți în 

domeniul lor de cercetare”, a conchis Valentin Popa. 

 



 

T.B. 

 

 

 

Mesaj surpriză la 

deschiderea anului 

universitar la USV 

din partea vice 

prim-ministrului 

Republicii 

Moldova, Andrei 

Năstase: La 

Univestitatea 

Suceava mi-am 

început, în fapt, 

drumul în viață, 

am început să 

înțeleg lumea, să 

pricep oamenii, 

să-mi formez 

deprinderi corecte 

și să-mi profilez 

viitoarele mele 

convingeri și 

principii 

 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

Actualitate 

 

Vice prim-ministrul Republicii Moldova, Andrei Năstase, a 

transmis, luni, un mesaj la deschiderea anului universitar la 

Universitatea din Suceava, amintind că primii pași în activitatea 

de student i-a făcut la Suceava unde s-a simțit de la început ca 

acasă. 

„În momentul în care am primit din partea domnului rector 

Valentin Popa invitația de a participa alături de domniile voastre 

la deschiderea anului universitar mi-am adus aminte de prima zi 

de cursuri aici, la Universitatea Suceava. Eram copleșit de emoții, 

atent la toate detaliile, îmi doream să nu supăr pe nimeni și să învăț 

foarte bine pentru a nu-mi face de râs fratele care, la acele vremuri, 

era cel mai tânăr deputat din Parlamentul Republicii Moldova și 

semnatar al Declarației de Independență”, a arătat Andrei Năstase 

în mesajul său. 

El a subliniat că era foarte tânăr, de vârsta actualilor studenți și că 

a avut foarte mari emoții la început. „Vă mărturiesc că nu am 

încercat niciodată aici, la Suceava, sentimentul pe care-l are un 

student sosit la studii din altă țară. Mai simplu spus, m-am simțit 

încă de la început ca acasă, iar această senzație a devenit foarte 

repede o certitudine pentru mine și pentru toti colegii mei din 

Republica Moldova”, a adăugat demnitarul în mesajul său. 

Totodată, Andrei Năstase a explicat că absența sa de la acest 

eveniment atât de important pentru viața academică suceveană 

este motivată pentru că „oamenii buni, drepți și curajoși din 

Republica Moldova vor susține foarte curând un nou test electoral, 



în fapt o altă bătălie a luptei noastre, a celor din Basarabia, pentru 

recuperarea libertății, demnității și conștiinței noastre naționale”. 

„Bogăția cea mai de preț a Sucevei sunt oamenii ei. Așa este și la 

noi, dincolo de Prutul care încă ne mai desparte. Aici, în acest oraș 

minunat, am descoperit Cetatea lui Ștefan și simbolurile puternice 

ale apartenenței la un neam la fel de puternic”, a transmis Andrei 

Năstase. 

El a adăugat că la Univestitatea Suceava și-a început, în fapt, 

drumul în viață, a început să înțeleagă lumea, să priceapă oamenii, 

să-și formez deprinderi corecte și să-și profileze viitoarele 

convingeri și principii. 

„Profesorii de atunci mi-au fost mai mult decât dascăli. Unii dintre 

ei mi-au fost adevărați părinți, iar preocuparea pentru studiu și 

pentru lectură mi-a fost cu adevărat cultivată de profesorii 

suceveni. Nu sunt vorbe mari, așa cum par la prima vedere, mai 

ales că cei care bine mă știu ar spune despre mine că sunt foarte 

atent cu toate cuvintele pe care le aleg. 

Iubesc Suceava și am și astăzi, ori de câte ori ajung în acest oraș 

minunat, sentimentul eternului început, reluat de emotiile mele 

așezate într-un închipuit carusel de simțăminte aproape imposibil 

de explicat”, a mai adăugat vice prim-ministrul Republicii 

Moldova. 

Andrei Năstase a mărturisit că dacă ar putea alege, și-ar începe 

studiile aprofundate tot aici, de fiecare dată, fără nici un fel de 

ezitare. 

„Pentru că un oraș mare nu-i încape întotdeauna pe toți, în vreme 

ce un oraș mai mic, precum Suceava, știe întotdeauna să aibă grijă 



de fiecare în parte, așa cum a avut grijă și de mine, atunci când am 

sosit lângă Cetatea de Scaun a Marelui Ștefan.Universitatea 

Suceava rămâne pentru mine un etalon al performanței, un reper 

pentru întreaga viață academică românească. Onoarea de a vă 

transmite astăzi acest mesaj este dublată de responsabilitatea pe 

care orașul mi-a încredințat-o odată cu momentul în care am 

primit Diploma de Cetățean de Onoare al Municipiului Suceava”, 

a mai transmis Andrei Năstase.  

El a adăugat că sunt puțini cei care primesc atât de multă încredere 

din partea sucevenilor, iar faptul că el sunt unul dintre aceștia este 

o mare provocare. 

„Voi fi cel care va aduce mai aproape România de românii de 

dincolo de Prut, prin toate faptele și actiunile mele. Educația și 

cultura sunt reperele care vor cristaliza conștiința noastră 

națională, iar decizia de a dezvolta proiecte comune împreună cu 

orașele și universitățile românești este una din abordările mele 

esențiale pentru viitorul european al Chișinăului și al Republicii 

Moldova”, a menționat acesta. 

El a urat tinerilor studenți un an universitar plin de reușite și 

calificative maxime. 

„Vă îndemn pe toți să învățați acum și să înțelegeți la timp că viața 

noastră, a fiecăruia dintre noi, este suma alegerilor pe care zilnic 

le facem. Alegeți să învățați, dar nu uitați să fiți studenți, este cea 

mai frumoasă perioadă din viața unui om. Închei acest mesaj 

făcând o sinceră plecăciune în fața dascălilor Universității 

Suceava, universitate atât de dragă mie. Nimic nu poate fi mai 

nobil decât să lucrezi zilnic și să pregătești pentru viață noi și noi 

generații de caractere și profesioniști care vor duce mai departe, 



cu mândrie și încredere, fabulosul sentiment al apartenenței la 

neamul nostru românesc”, a transmis Andrei Năstase. 
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Actualitate Asociaţia Studenţilor din Universitatea Suceava le urează un bun-

venit inedit la universitate proaspeţilor absolvenţi de liceu, printr-

un proiect dedicat acestora. 

O serie de evenimente menite să îi familiarizeze pe boboci cu 

studenţia, mediul academic şi campusul universitar sunt adunate 

sub genericul „Săptămâna Bobocului”, ce se va desfăşura în 

perioada 30 septembrie – 10 octombrie. 

În primele zile de desfăşurare, voluntarii vor distribui „Ghidul 

Bobocului”, un catalog cu informaţii despre cantină, campus, orar, 

bibliotecă şi cursuri. Mai apoi, tinerii studenţi vor beneficia de un 

tur complet al universităţii, începând cu data de 2 octombrie până 

pe 4 octombrie. 

Surprizele continuă, în program fiind prezentate următoarele 

activităţi: seară de film, seară de socializare, târgul organizaţiilor, 

seară de folk, Bobo Party şi Treasure Hunt. 

Proiectul este organizat de Asociaţia Studenţilor din Universitatea 

Suceava, în colaborare cu Universitatea Ştefan cel Mare şi Casa 

de Cultură a Studenţilor. De asemenea, proiectul este finanţat de 

Consiliul Judeţean Suceava. 

www.info-suceava.com 
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În perioada 2-10 septembrie, două cadre didactice de la Facultatea 

de Ştiinţe ale Educaţiei, de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
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Suceava (USV), au dezvoltat un program complex de cooperare 

în domeniul educaţiei la nivelul a trei universităţi din Indonezia. 

Programul a inclus vizite şi susţinerea de prelegeri în cadrul a trei 

universităţi din trei regiuni diferite ale Indoneziei, respectiv 

Universitatea Sebelas Maret din Surakarta, Yogyakarta State 

University din Yogyakarta şi State Islamic University Jakarta, 

precum şi participarea în calitate de keynote speaker a conf. univ. 

dr. Aurora Adina Colomeischi la cea de a treia ediţie a 

International Conference on Learning, Innovation and Quality 

Education, ICLIQE – 2019. 

Prelegerile propuse au avut ca temă generală dezvoltarea 

curriculumului pentru învăţământul primar în secolul XXI, 

prezentarea de proiecte şi bune practici din contextul educaţional 

al spaţiului european şi românesc. 

La Universitatea Sebelas Maret, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale 

Educaţiei, programul Primary Education, lector dr. Tudor 

Colomeischi a susţinut prelegerea cu tema Organizarea şi 

dezvoltarea curriculumului în învăţământul primar din România, 

cu accent pe specificul învăţării matematicii în învăţământul 

primar. De asemenea, la aceeaşi universitate s-au prezentat 

rezultate ale proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare derulate 

de către Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din USV. 

În cadrul universităţilor din Yogyakarta şi Jakarta, prelegerile 

susţinute în faţa studenţilor de la programele de studii de licenţă, 

masterat şi doctorat au iniţiat discuţii pe tema specificului 

dezvoltării curriculumului în secolului XXI, a principalelor 

provocări şi dificultăţi cu care se confruntă lumea contemporană, 

a modalităţilor prin care aceste provocări pot fi întâmpinate prin 



educaţie. Studenţii şi cadrele didactice din universităţile vizitate 

au arătat interes şi deschidere spre comunicare pe marginea 

subiectelor propuse dezbaterii, precum şi interes spre a dezvolta 

cooperări bilaterale cu USV – FSE. 

Programul derulat la nivelul universităţilor indoneziene 

demonstrează încă o dată faptul că educaţia secolului XXI este o 

problematică globală, că schimburile de idei şi bune practici pot 

contribui la aprofundarea înţelegerii rolului comunităţilor 

educaţionale în creşterea şi educarea tinerelor generaţii, oriunde s-

ar afla pe planetă. Ideea centrală promovată în contextul 

prelegerilor susţinute a fost construirea educaţiei cu scopul 

promovării stării de bine individuale şi colective, principalul 

vector motivator pentru tânăra generaţie fiind nu doar obţinerea 

unui loc de muncă bine plătit, ci contribuţia la generarea stării de 

bine pentru propria persoană, dar şi pentru prieteni, familie, 

comunitate şi întreaga planetă. Profesorii vor fi principalii agenţi 

în promovarea competenţelor transformative, care vor conduce 

spre creşterea nivelului stării de bine şi împlinirea potenţialului 

printr-un proces de învăţare deplină, încărcată de semnificaţii şi 

sens. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) organizează 

festivitatea de deschidere a anului universitar 2019-2020, astăzi, 

30 septembrie, ora 09:00, în Aula Magna, din corpul A, când sunt 

așteptați cei peste 4.000 de boboci, dar și ceilalți studenți, 

masteranzi și doctoranzi. 
www.monitoruldestiri.ro 
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Fiecare din cele 10 facultăți din cadrul universității sucevene au 

programat festivitățile după cum urmează: în Aula Magna, corp 

A, Facultatea de Drept și Stiințe Administrative la ora 10:30, 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică la ora 

12:00, Facultatea de Istorie și Geografie la ora 13:30 și Facultatea 

de Litere și Stiințe ale Comunicării la ora 15:00. În Aula din 

Corpul E vor avea loc festivitățile facultăților de Educație Fizică 

și Sport, la ora 10:30, Silvicultură la ora 12:00 și Ingineri 

Alimentară, la ora 13:30, iar în Auditoriumul „Joseph Schmidt” 

va avea loc festivitatea de deschidere a Facultății de Inginerie 

Electrică și Stiința Calculatoarelor, la ora 10:30, urmată de cea a 

Departamentului de Sănătate și Dezvoltare Umană, la ora 12:00, 

și cea a Facultății de {tiințele Educației, la ora 14:00. Facultatea 

de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management își va aștepta 

studenții în corpul FIM 2. 

Semestrul I al noului an universitar a fost stabilit în intervalul 30 

septembrie – 19 ianuarie, cu vacanța de iarnă în perioada 23 

decembrie – 5 ianuarie, sesiunea de iarnă va avea loc între 20 

ianuarie și 9 februarie, urmând o vacanță de o săptămână. După 

sesiunea de restanțe, între 17 și 23 februarie, începe semestrul II, 

care va ține până pe 7 iunie, cu vacanța de Paște programată în 

perioada 20 – 26 aprilie. Sesiunea de vară va începe pe 8 iunie și 

se va finaliza pe 28 iunie, restanțele urmând a fi susținute până pe 

5 iulie, iar reexaminările sunt programate între 6 și 12 iulie. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a transferat suma de 

4.559.098,38 lei în conturile celor 37 de firme înființate în cadrul 



Adomnicăi 

 

 

proiect de 

sprijinire a 

antreprenoriatului 

al USV 

 proiectului „Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona 

urbană. ANTUR”, număr de identificare contract: 

POCU/82/3/7/105924, proiect cofinanțat din Programul 

Operațional  Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri 

de muncă pentru toți, Operațiunea 3.7 Creșterea ocupării prin 

susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, 

având o perioadă de implementare de 36 luni. 

 

Suma reprezintă prima tranșă (maxim 75%) din ajutorul de 

minimis cu care vor fi finanțate cele 37 de firme nou înființate. 

Tranșa finală, reprezentând diferența până la valoarea totală a 

ajutorului de minimis solicitat, va fi virată beneficiarilor după ce 

aceștia vor face dovada că au realizat venituri de minim 30% din 

valoarea tranșei inițiale primite. 

Semnarea contractelor a avut loc în perioada iulie-august 2019, 

precedată fiind de înființarea celor 37 de întreprinderi noi cu profil 

non-agricol în zona urbană a Regiunii NE, în domenii creative, cât 

și clasice, cel puțin câte 2 în fiecare județ al regiunii, activitate 

care va conduce și la realizarea indicatorilor de creștere a ocupării 

cu minim 74 de persoane. Astfel, structura pe județe a firmelor 

înființate este următoarea: 21 de firme în Suceava, 7 în Iași, 3 în 

Botoșani, 2 în Neamț, 2 în Bacău și 2 în Vaslui. 

Printre cei 37 de beneficiari selectați să primească finanțare 

nerambursabilă cu granturi maxime de 164.964,50 lei/ plan de 

afacere se numără și studenți/ absolvenți ai Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava. Aceștia au beneficiat de asistență 

personalizată pentru demararea afacerii, precum și asistență 

concentrată pe următoarele domenii: management, drept 
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comercial, marketing, vânzări și negociere în afaceri, contabilitate 

și fiscalitate, TIC, creditare - fonduri europene și achiziții. 

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea 

antreprenorialului și îmbunătățirea competențelor antreprenoriale 

la nivel regional, ca factor pentru încurajarea dezvoltării de noi 

afaceri și creșterea ocupării în Regiunea de Nord-Est. Proiectul va 

avea un impact pozitiv atât asupra mediului de afaceri din 

Regiunea de Nord Est (37 de firme nou înființate – minim 2/ 

județ), cât și asupra balanței forței de muncă (creșterea ocupării cu 

cel puțin 74 de persoane – minim 2/ afacere). 

 

 

_______ 
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component al CSU 
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calificat în finala 
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Sportivul român s-a calificat, sâmbătă, în finala probei de aruncare 

a discului la Campionatele Mondiale de atletism de la Doha., cu a 

patra performanţă, 65,05 metri. 

 

_________ 

 

 

 

Scriitorul și 

jurnalistul francez 

Jean-Yves Conrad 

va susține la 

Suceava 

conferința 

„Prezența 
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Evenimente 

 

Biroul francez Suceava își va relua activitatea, în data de 2 

octombrie, cu proiectul „Francofonia în comunitate”, în cadrul 

căruia se vor organiza diverse manifestări, incluse în seria „După-

amiezilor francofone”. 

Astfel, organizatorii anunță că programul zilei de miercuri va 

include mai multe activități, precum bilanțul activităților Biroului 

francez în anul școlar precedent; prezentarea programului anului 
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bucovinenilor la 

Paris” 
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școlar în curs; întâlnire cu scriitorul și jurnalistul francez Jean-

Yves Conrad, care va susține conferința: „Prezența strălucită a 

bucovinenilor la Paris”. 

Evenimentele vor începe la ora 18:00. 

„Pentru atașamentul față de limba, cultura și spiritualitatea 

românească, pentru meritele sale deosebite în promovarea 

românismului (activitate publicistică și editorială impresionantă, 

în franceză, engleză, germană și română), pentru contribuția la 

susținerea aderării României la Uniunea Europeană, lui Jean-Yves 

Conrad i s-au acordat distincțiile: Ofițer – Meritul Cultural 

Român, secția Literatură (2004), Doctor Honoris Causa al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (2006), Premiul de 

excelență în arte și cultură ICR (2018)”, arată un comunicat al 

Biroului francez Suceava. 

Programul este susținut de Agenția Universitară a Francofoniei, 

de Centrul de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, de Inspectoratul Școlar Județean, de Consiliul 

Județean, de  Asociația Profesorilor de Limbă franceză, filiala 

Suceava, de Asociația „Curcubeul Succesului” și de Asociația 

Seniorilor Bucovineni. 

„Vă așteptăm la „După-amiezile francofone”, proiect dedicat 

comunității sucevene! Intrarea este liberă,” precizează 

organizatorii. 
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