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Potrivit reprezentanților Universității din Suceava, este a XV-a 

ediție a acestui colocviu, unic în lume prin specificul său tematic 

dar și organizatoric, întâlnirile având loc o data la doi ani la 

Suceava, Cernăuți și Chișinău. 

De la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava vor fi prezenți 

la colocviu peste 25 de profesori, studenți și doctoranzi. Colocviul 

numără aproape 100 de participanți din România, Ucraina, 

Republica Moldova, Elveția și Germania. În programul 

Colocviumului sunt planificate ședințe în plen, activități pe 

secțiuni și mai multe direcții tematice. 

Profesorul univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu a remarcat 

numărul mare de tineri cercetători, doctoranzi în domeniul 

științelor limbajului, care prezintă comunicări științifice în cadrul 

secțiunilor colocviului, afirmând: „Se vor dezbate problemele ce 

țin de cultură și limbaj, în contextul schimbării lingvisticii, 

resimțită mai puternic ca niciodată, determinată de mutații socio-

culturale și istorice marcante. Colocviul Internațional de Științele 

Limbajului constituie unul dintre argumentele cele mai solide în 

demonstrarea actualității lingvisticii coșeriene, dar și a 

importanței studiilor lingvistice și literare, traductologice, pentru 

conservarea limbilor, prin ele, a identității noastre.” 



Eugeniu Coșeriu s-a născut în anul 1921, în comuna Mihăileni, 

județul interbelic Bălți, România, azi în Republica Moldova. A 

absolvit liceul „Ion Creangă” din orașul Bălți, apoi și-a continuat 

studiile în filologie la universitățile din Iași și Roma, după care a 

studiat filosofie la Universitatea din Milano. 

Fondatorul primei școli lingvistice din America de Sud și al Școlii 

lingvistice de la Tübingen, părinte a ceea ce azi se numește 

lingvistica integrală, Eugeniu Coșeriu s-a impus la nivel mondial 

în elita lingvisticii moderne devenind unul dintre cei mai 

importanți lingviști ai secolului XX. A fost Doctor Honoris Causa 

a aproape 50 de universități din întreaga lume, membru al mai 

multor academii, între care menționăm Academia Regală a 

Spaniei, Academia de Limbă din Chile, Academia Regală a 

Norvegiei, Academia de Științe din Milano, Academia Bavareză 

din München, Academia Europeană din Londra (European 

Academy of Sciences), Academia de Științe din Heidelberg, 

Academia Româno-Americană etc. A publicat zeci de volume și 

sute de studii, traduse în foarte multe limbi, inclusiv în finlandeză, 

cehă, rusă și japoneză, și a lăsat și o impresionantă operă în 

manuscris. Arhiva E. Coseriu de la Universitatea Karl Eberhard 

din Tübingen, inaugurată în anul 2005, a început publicarea unor 

opere magistrale inedite. 
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Educație Cinci elevi suceveni au participat, în perioada 24 – 30 Septembrie, 

la a treia ediție a școlii nonformale de științe pentru elevi de până 

în 16 ani. Manifestarea s-a desfășurat la Nanning, China, iar 

sucevenii s-au întors cu mai multe premii, remarcându-se prin 

cunoștințele și competențele științifice și lingvistice, capacitatea 

de adaptare și comunicare. 
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Patru dintre elevi sunt de la Colegiul Național „Petru Rareș” – 

Botezat Matei Călin, Grigoraș Antonie Rareș, clasa a VIII-a, Ilisei 

Călin Mihail și Munteanu Alexandru, clasa a IX-a, și unul de la 

Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava – Grețcan Ștefan. Aceștia au 

fost însoțiți de cadre didactice de la Universitatea din Suceava care 

au participat în aceeași perioadă la workshop-uri pentru profesori 

dedicate predării științelor. Programul manifestărilor a cuprins, pe 

lângă dezvoltarea unor proiecte în ateliere, vizite la muzee și 

interacțiuni ale tinerilor din cele 28 de țări participante cu 

civilizația și cultura locală prin spectacole, vizite în școli, 

prezentări. 

Elevii suceveni, în calitate de ambasadori români, au reprezentat 

onorabil România, remarcându-se prin cunoștințele și 

competențele științifice, lingvistice, capacitatea de adaptare și 

comunicare, după cum o demonstrează și rezultatele: Premiul Best 

Maker Awards a fost obținut de Antonie Rareș Grigoraș în cadrul 

atelierului Intelligent Robots și de Călin Mihail Ilisei în cadrul 

atelierului Airplane Model. Premiul Best Teamwork a fost obținut 

de Botezat Matei Călin, Grețcan Ștefan în cadrul atelierului 

Intelligent Robots și de Munteanu Alexandru în cadrul atelierului 

Airplane Model. 
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Local / pg. 5 Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu 

Camera de Comerț și Industrie Suceava și SC Great People Inside 

SRL din Brașov, implementează proiectul „Învață din practică! 

INDIP”, pentru care recrutează 100 de studenți. 

Până pe 27 octombrie se derulează etapa de depunere a dosarelor 

de candidatură în vederea participării în grupul țintă al proiectului 

pentru anul academic 2019 - 2020. Grupul țintă al proiectului va 
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fi format din minimum 100 de studenți, înscriși la programele de 

studii de licență și de masterat din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare”, care frecventează cursurile Facultății de Științe Economice 

și de Administrație Publică, ale Facultății de Istorie și Geografie, 

atât la forma de învățământ cu frecvență, cât și la forma de 

învățământ la distanță. „Pentru a fi eligibil, candidatul trebuie să 

îndeplinească, cumulativ, următoarele cerințe: să fie student sau 

masterand înmatriculat în anul II, are domiciliul/reședința în 

regiunea de Nord-Est, în mediul rural sau urban; este cetățean 

român sau al unui stat membru al Uniunii Europene; acceptă să 

participe la toate activitățile prevăzute în cadrul proiectului 

INDIP; nu beneficiază / nu a beneficiat de finanțare prin alte 

proiecte similare pentru servicii de consiliere vocațională și/sau de 

efectuare a stagiului de pregătire practică; nu a mai participat la 

activități similare în alte proiecte; este de acord cu utilizarea și 

prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate pe parcursul 

perioadei de selecție.", se arată într-un comunicat al USV. 

Obiectivul general al proiectului Învață din practica! INDIP 

vizează dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea utilizării 

tehnologiilor informației și comunicațiilor, crearea de medii de 

practică în cadrul universității și creșterea accesului la activități de 

învățare la un potențial loc de muncă (stagii de practică), care să 

faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare, 

pentru un număr de 250 studenți înmatriculați în sistemul național 

de învățământ. Proiectul „Învață din practică! INDIP” - Cod 

SMIS: 107439 este cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020.  
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CSU Suceava a ajuns la disputa cu principala contracandidată la 

primul loc al clasamentului Seriei A a Diviziei A de handbal 
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Crai Nou Sport / pg. 8 masculin, cel cu vecinii de la Magnum Botoșani. Partida are 

valențe deosebite pentru că formația gazdă are în componență o 

grămadă de suceveni, începând cu Florin Ciubotariu, Bogdan 

Șoldănescu, Cristian Adomnicăi, Lăzurcă, Lazoreac, Nicolaievici 

și sârbul Lajovic. „Știm că ne așteaptă un meci dificil, din această 

cauză am și jucat un meci de pregătire la Vaslui. A fost bine, am 

verificat ce putem într-un joc de calibru și nu am avut accidentări. 

Deși am urmărit echipa din Botoșani, niciun meci nu seamănă cu 

altul și noi ne-am pregătit în consecință. Vom avea în față o echipă 

alcătuită din jucători cu mare experiență competițională, vom avea 

o atmosferă încărcată la Botoșani și suntem pregătiți pentru aceste 

lucruri.” a declarant antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian 

Chiruț.  
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CSM Botoșani și CSU Suceava se întâlnesc mâine seară, cu 

începere de la ora 18.00, în sala Polivalentă „Elisabeta Lipă”, ]n 

derbyul Seriei A a Diviziei A. este cel mai important meci din 

seria noastră. Sunt trei puncte puse în joc pe care vrem să le luăm. 

Vom face tot posibilul să terminăm sezonul regular pe primul loc 

și nu oricum, ci încercăm să câștigăm toate meciurilor. Dacă mă 

tem de ceva la meciul de vineri, mă tem de experiența anumitor 

jucători care se află acum la Botoșani. Noi putem compensa prin 

muncă. Este un derby și cu siguranță va fi o sală plină și atmosferă 

frumoasă. Ar fi extraordinar să auzim și <<Suceava! Suceava!>>, 

din tribune”, a declarat antrenorul sucevean Adi Chiruț. 

La rândul lor, portarul Eduard Duman speră ca universitarii să lege 

a trei victorie consecutivă în meciul de mâine. „Meciul cu 

Botoșani este cel mai important. Intâlnim o echipă bună, cu 

jucători valoroși, dar sperăm să fim în formă maximă la ora 



meciului și să ieșim victorioși. Vrem să continuăm șirul de 

victorii”, a adăugat goalkeeperul sucevean. 

Marți, formația suceveană a disputat un meci amical pe terenul 

prim-divizionarei CSM Vaslui, iar universitarii au arătat un joc 

bun, pierzând greu în fața trupei lui Leonard Bibirig, scor 31-33, 

după 13-13 la pauză. „Chiar dacă am făcut un drum până la Vaslui, 

am preferat să avem un meci tare înaintea celui de la Botoșani, 

pentru că în ultima etapă de campionat n-am avut un adversar care 

să ne pună probleme. Am făcut un meci foarte bun, cu un efort 

maxim”, a precizat Adi Chiruț. 
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Etapa a IV-a a Diviziei A de handbal masculin, Seria A, 

programează vineri, cu începere de la ora 18.00, duelul dintre 

Magnum Botoșani și CSU Suceava. Oricum disputa dintre vecini 

ar fi avut valoarea de derby, dar acest lucru este „maximizat” de 

faptul că șapte suceveni, get-beget, sunt componenți ai grupării 

botoșănene. 

După partida de campionat cu CSU Târgoviște, care a fost un fel 

de antrenament cu public, elevii antrenorului Adrian Chiruț au 

jucat marți după-amiază un meci amical pe terenul celor de la HC 

Vaslui, echipă de Ligă Națională. Sucevenii au dat o replică 

neașteptat de dârză, cedând greu la final, cu 33-31 (13-13), după 

un joc foarte echilibrat. 

 

„Am dorit să ne verificăm potențialul într-o dispută de calibru 

pentru că am avut, să zicem, o pauză lungă. Am cedat dorințelor 

dâmbovițenilor de a juca vineri dimineața pentru că știam că avem 



programat un joc de verificare la Vaslui și apoi urma confruntarea 

cu Magnum Botoșani. Mă bucur că am avut această idee și că nu 

am avut accidentați. Sper ca la ora meciului direct să fim într-o 

formă de top, pentru că ne vom întâlni cu foștii noștri jucători. 

Știm că mare parte din botoșăneni sunt de fapt suceveni, foști 

jucători de-ai noștri, și știm ce pot. Echipa gazdă are mai mare 

experiență competițională decât noi, dar sper să compensăm cu 

tinerețea și contraatacul. Nu ne gândim decât la victorie, probabil 

la fel ca și adversarii noștri. Oricum, ne vom mai întâlni pe 

parcursul acestui sezon competițional. Sper din tot sufletul să 

avem parte de susținerea iubitorilor de handbal din Suceava”, a 

declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruț. 

După cum a precizat președintele botoșănenilor, Cătălin Stoleru, 

pentru sportbt.ro, speranțele celor de la Magnum într-un rezultat 

pozitiv se bazează pe aportul sucevenilor Bogdan Șoldănescu, 

Florin Ciubotariu sau Cristian Adomnicăi, transferați în această 

vară. 

„După două victorii meritate urmează meciul cu CSU Suceava, un 

meci foarte important pentru noi, mai ales pentru că, dacă vom 

învinge, am putea încheia acest minitur fără înfrângere. Desigur, 

sucevenii vin cu un ascendent moral, dar și cu o mare tradiție în 

spate, ceea ce cu siguranță îi pune în poziția teoretică de favoriți 

ai acestui derby. Ne cunoaștem foarte bine adversarii și cu 

siguranță revenirea lui Bogdan Șoldănescu, o adevărată legendă a 

handbalului românesc, precum și prezența în teren a jucătorilor cu 

mare experiență, a căpitanului nostru Florin Ciubotariu și a 

legendarului Cristian Adomnicăi, vor crește încrederea noastră. 

De asemenea, și jocul foarte bun din ultimele două meciuri ne 



îndreptățește să sperăm la o victorie. Promitem că echipa noastră 

va da totul pe teren pentru victorie!”, a declarat Cătălin Stoleru. 
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Echipa de juniori II a Clubului Sportiv Universitar din Suceava se 

află pe primul loc după disputarea primelor cinci etape din cadrul 

Campionatului Național, Seria A. Tinerii jucători pregătiți de 

Vasile Boca au preluat conducerea Seriei A după ce au produs 

surpriza rundei, impunându-se cu 33-29 pe terenul grupării CSM 

Bacău, care este campioană națională la această categorie de 

vârstă. 

Partida a fost foarte echilibrată, la jumătatea disputei gazdele 

intrând la cabine cu un gol avans, 19-18. 

În mitanul secund s-a jucat după aceleași coordonate, dar pe 

fondul unei apărări agresive și al câtorva intervenții excelente ale 

portarului Dragoș Podovei, sucevenii s-au desprins la 3 goluri în 

minutul 53, diferență care a fost bine gestionată până la finalul 

meciului. 

,„Băieții s-au mobilizat bine și au crezut cu adevărat că putem 

câștiga acest joc, în condițiile în care CSM Bacău cred că este cea 

mai puternică echipă din țară la generația 2003. Sper ca această 

victorie să ne dea un moral bun pentru restul sezonului și să ne 

luptam cu șanse reale pentru calificarea la turneul final. Ar fi o 

bună performanță dacă stăm și ne gândim că lotul nostru este 

format  majoritar din jucători cu un an mai mici, născuți în 2004, 

alături de care am cucerit anul trecut titlul național la juniori III. 

Până la urmă cred că hotărâtor va fi felul cum ne pregătim. Am 

încredere că dacă ne vom antrena permanent la capacitate maximă 



putem ajunge între primele 8 echipe din țară”, a declarat 

antrenorul Vasile Boca. 

În jocul de la Bacău, CSU Suceava s-a bazat pe următorii jucători: 

Dragoș Podovei - Daniel Stanciuc (12 goluri), Alexandru Reuț (7), 

Claudiu Stejar (6), Alexandru Focșăneanu (3), Emilian Huțuleac 

(2), Cătălin Zarițchi (2), Adi Hreceniuc (1), Rareș Florescu, 

George Bargoan, Răzvan Ioan, Paul Smocot, Marius Adam și 

Ionuț Fetcu. 
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Local Soprana Andreea Maftei și pianista Alina Andronic Ursu aduc pe 

scena Universității „Ștefan cel Mare” Suceava un recital de 

lieduri. Evenimentul este programat pe 15 octombrie, de la ora 

19.00, la Auditorium „Joseph Schmidt”.  

Prețul unui bilet este de 10 de lei sau 5 de lei pentru studenți, elevi 

și pensionari. 

Biletele se pot achiziționa online pe www.ccs-sv.ro sau de la 

sediul Casei de Cultură a Studenților din strada Zorilor Nr. 6, 

lângă magazinul Albina. 

Informații suplimentare la 0752 092 606. 

 

 


