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Elevi din clasele IX-XI  de la Colegiul de Artă „Ciprian 

Porumbescu” din Suceava vor fi premiați, luni, de asociația 

israeliană „Copiii Sucevei”, în cadrul proiectului cultural și 

educațional „Punți între generații”, derulat între asociație și 

colegiu, cu susținerea prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc, de 

la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 

Prof. Steiciuc a arătat că proiectul își propune „să creeze conexiuni 

între diversele generații de  locuitori ai Sucevei”, prin 

„transmiterea unor informații de tip memorialistic privind viața 

publică și viața privată în vechea Cetate de Scaun, de-a lungul 

secolului XX: viața familială, educația, elemente ale cotidianului 

- alimentația, îmbrăcămintea, modalitățile de a petrece timpul 

liber”. 

Punctul de plecare au fost textele memorialistice ale autorului 

Beni Budic, originar din Suceava și plecat în Israel din anii ’60, 

respectiv nuvele publicate de revista Bucovina literară în anii 

2017-2018, care au fost date spre lectură elevilor de la Colegiul de 

Artă „Ciprian Porumbescu”, la sfârșitul anului trecut. 

Elevii au fost invitați ca, inspirați de textele respective, să 

realizeze lucrări literare, muzicale sau de artă plastică din care să 

reiasă existența orașului Suceava în secolul trecut, viața familiilor 



din comunitatea evreiască a Sucevei, aspecte inedite din structura 

urbanistică a respectivei perioade, de la străzi și clădiri de 

importanță publică, până la cartiere și case de locuit. 

În perioada 1 septembrie - 1 octombrie a.c., un juriu compus din 

reprezentanți ai celor doi parteneri,  care a avut-o ca președinte pe 

prof. univ. dr. Brândușa Elena Steiciuc, a evaluat lucrările 

realizate de elevi și intrate în concurs. 

Premiile vor fi acordate luni, 14 octombrie a.c., în cadru festiv, la 

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, cu ocazia Zilelor 

Colegiului și a manifestărilor organizate de asociația Suceava’s 

children în preajma comemorării la Suceava a 78 de ani de la 

deportarea evreilor bucovineni în Transnistria. La eveniment va 

lua parte și președintele asociației, dr. Lily (Weintraub) Pauker. 

La fiecare dintre cele trei secțiuni - artă plastică, literatură, muzică 

va fi acordat câte un premiu I, în valoare de 200  de lei, câte un 

premiu II, în valoare de 150 de lei, câte un premiu III a 100 de lei 

și câte o mențiune, de 50 de lei. 

Suma de 1.500 de lei pentru premii este asigurată de asociația 

Suceava’s children. 

D.P. Posibilă finanțare 

europeană pentru 

parcul industrial 

de la Siret 

www.obiectivdesuceava.ro 

14.10.19 

 

________ În ședința ordinară din 17 octombrie a Consiliului 

Județean, consilierii județeni suceveni vor vota cu privire la un 

proiect de hotărâre inițiat de președintele CJ, Gheorghe Flutur, 

referitor la modificarea parteneriatului între Consiliul Județean, 

Primăria Siret, Universitatea Ștefan cel Mare și firma Industrial 

Park East European Border (reprezentant Florin Maidanuc) pentru 

înființarea parcului științific și tehnologic East European Border 

Siret, cu finanțare europeană. În fapt, primarul PNL de Siret 

www.ziaruldepenet.ro 

12.10.19 



Adrian Popoiu va fi împuternicit să semneze toate documentele 

necesare și contractul de finanțare al acestui proiect. În urma 

implementării proiectului, vor fi accesate 16,8 milioane lei – 

fonduri nerambursabile – pentru construcții și dotări iar Consiliul 

Județean Suceava și Primăria Siret vor contribui fiecare cu 50% 

din cheltuielile eligibile și neeligibile care sunt aferente 

proiectului, respectiv 4,2 milioane lei fiecare.  
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Pentru al cincilea an la rând, studenți și profesori ai Facultății de 

Litere și Științe ale Comunicării, de la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV), vor participa, în perioada 14-16 

octombrie, la un laborator de descifrare și aprofundare a creației 

eminesciene, desfășurat la Memorialul Ipotești, sub egida 

Centrului de Studii „Mihai Eminescu”.  

USV informează că „Seminarul Eminescu” este o activitate 

devenită deja de tradiție, în acest an participând cadre didactice și 

studenți de la Universitatea „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți, 

„Alecu Russo” din Bălți, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, 

Universitatea din Tiraspol, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași și 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Printre activitățile moderate de profesorii suceveni prof. univ. dr. 

Mircea A. Diaconu și conf. univ. dr. Daniela Petroșel, de reținut 

masa rotundă „Eminescu și noi”, dar și „Lecturile în dialog”, 

având ca obiect de studiu poemul postum „Icoană și privaz” sau 

capitolele despre Eminescu la Cernăuți din „Viața lui Eminescu”, 

de G. Călinescu. 

Crai Nou 

 

www.botosaninews.ro 

13.10.19 

 

www.monitoruldestiri.ro 

14.10.19 
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„Va fi un prilej și ca studenții suceveni să se întâlnească cu doi 

poeți importanți, care se vor afla, cu această ocazie, în dialog, 

Grigore Chiper și Gellu Dorian, moment de problematizare a 

condiției poeziei române pe cele două maluri ale Prutului”, au 

transmis reprezentanți ai USV.   

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

Cargo concertează 

la Suceava, la 

finele săptămânii 

viitoare 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Ultima oră 

local 

 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității din 

Suceava aduce la Suceava, la finele săptămânii viitoare, un 

concert al trupei Cargo. 

Spectacolul este programat pentru data de 26 octombrie, de la 

ora 19.00. 

Prețul unui bilet este de 30 de lei sau 15 lei pentru studenți, elevi 

și pensionari. 

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

Informații suplimentare la 0752 092 606. 

 

_______ 

 

 

 

Recital de lieduri, 

miercuri, cu 

soprana Andreea 

Maftei și pianista 

Alina Andronic 

Ursu 
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Ultima oră 

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.rosau de la 

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

http://www.ccs-sv.ro/
http://www.ccs-sv.ro/


lângă magazinul Albina. 

Informații suplimentare la 0752 092 606. 
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În cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a fost 

înființat, în anul 2013, Centrul de Limbi și Culturi Străine 

Synergia Linguarum (CLCSSL), afiliat Departamentului de Limbi 

și Literaturi Străine al Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării (FLSC). 

Astfel, între 14.10 și 20.12.2019, CLCSSL organizează o nouă 

sesiune de înscrieri pentru anul academic 2019-2020, în intervalul 

orar 16.00-18.00, de luni până vineri, în holul de la intrare din 

Corpul A, într-un spațiu amenajat lângă Decanatul FLSC, la 

următoarele cursuri: a)cursuri de obținere certificat național de 

competență lingvistică pentru toate nivelurile (la limbile engleză, 

franceză, germană, spaniolă, italiană, chineză, coreeană, japoneză, 

ucraineană, rusă, polonă); 

b) cursuri de obținere certificat internațional de competență 

lingvistică la: 

Engleză Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge 

English First Certificate (FCE), Cambridge English Advanced 

(CAE), Cambridge English Proficiency (CPE), International 

English Language Testing System (IELTS). Examenele se pot ține 

în cadrul USV, după finalizarea modulului corespunzător tipului 

de certificat. 

Germană Goethe-Zertifikat: toate nivelurile. 

www.suceavalive.ro 

 

www.newsme.ro 

14.10.19 



Cursurile de chineză și coreeană se desfășoară în regim gratuit, iar 

înscrierile se fac în Corpul H, cam. H105, la domnul conf. dr. 

Alexandru Nedelea (tel. 0740019277). 

Cu excepția limbilor chineză și coreeană, cursurile la toate limbile 

se vor desfășura în perioada martie-iunie 2020 și au ca format 

module de 50 de ore, cu patru ore pe săptămână, iar formațiile de 

studiu cuprind min. 15 cursanți. 

Valoarea taxei  este de 500 RON pentru un modul integral de 50 

de ore. Această valoare se reduce 

a)la 300 RON pentru studenții la programele de licență, masterat 

și doctorat ale USV, precum și pentru angajații USV(completare 

cerere și anexare adeverință la formular de înscriere) 

b)la 400 RON pentru elevi, pentru studenții la programele de 

licență, masterat și doctorat ale altor universități, pentru membrii 

fundației AlumniUSV, precum și pentru șomeri (completare 

cerere și anexare adeverință la formular de înscriere). 

De asemenea, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 10 și 13 ANI 

formularul de înscriere va fi completat de către unul dintre părinți, 

iar la acesta se va atașa o copie xerox a certificatului de naștere. 

Cursanții din această categorie vor beneficia de reducerea aplicată 

în cazul elevilor, mai precis de 100 de lei (pe baza unei adeverințe 

eliberate de secretariatul școlii). 

Detalii se pot obține la numărul de telefon 0743694611, de luni 

până vineri, între orele 14-16, iar informații suplimentare sunt 

postate în timp util pe contul public de facebook, la și pe pagina 

web a centrului. 

În perioada martie-iulie 2020, CLCSSL efectuează pentru 

persoane interesate, și care nu au urmat cursurile organizate în 

https://www.facebook.com/CLCSSL
http://www.synergialinguarum.ro/
http://www.synergialinguarum.ro/


cadrul centrului, testarea competențelor lingvistice la limbile 

menționate mai sus, cu eliberarea unui atestat de cunoaștere a 

limbii. 
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Evenimente  

 

Biroul Francez Suceava anunță că în data de 16 octombrie, 

începând cu ora 17:00, grupa de copii cu vârste între 7 și 13 ani 

continuă aventura pe tărâmul limbii franceze, însoțiți de lector dr. 

Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării din cadrul USV. La cursul de săptămâna aceasta, 

micii francofoni vor învăța culorile și rechizitele școlare, vor cânta 

și se vor juca  alături de ariciul Léo și de prietenii săi. 

La această activitate va fi prezentă și noua lectoriță de franceză, 

Sophie Bordas, care va propune activități interesante pentru 

fixarea cuvintelor noi și utilizarea acestora în comunicarea 

cotidiană, mai arată organizatorii. 

Începând cu ora 18.00,  toți iubitorii de film francez vor putea 

vedea Les aventuriers, în regia lui Robert Enrico, cu actori de 

www.suceavalive.ro 



marcă, îndrăgiți pentru interpretarea magistrală a rolului primit: 

Lino Ventura, Alain Delon, Serge Reggiani, Joanna Shimkus. 

„Manu (Alain Delon), pilot de avion, și Roland (Lino Ventura), 

mecanic auto, sunt prieteni de multă vreme, pasionați de meserie 

și puțin zăpăciți. Ei se împrietenesc cu o tânără sculptoriță, pe 

nume Lætitia (Joanna Shimkus). Din păcate, cei trei prieteni se 

confruntă cu eșecuri personale. De aceea, când aud despre un 

avion care s-a scufundat în largul coastei Congo cu o comoară la 

bord, decid să plece în căutarea ei,” precizează sursa citată. 

Activitățile fac parte din proiectul Francofonia în comunitate, un 

proiect realizat de Biroul Francez din Suceava, în colaborare cu 

Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava și sprijinit de  Agenția Universitară 

a Francofoniei. 

Intrarea este liberă.  
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________ Salonul Doamnei 

Cernov 

www.crainou.ro 

11.10.19 

 

 Soarele bătând în ferestre și luminând cald sala Salonului 

Internațional de Carte Românească de la Biblioteca Științifică 

Regională „M. Ivasiuk” Cernăuți o determină pe prof. univ. dr. 

Sanda-Maria Ardeleanu să-și exprime nădejdea unor zile de 

toamnă la fel de frumoase și pentru Colocviul Internațional de 

științe ale limbajului („Schimbarea lingvisticii și schimbări în 

www.monitoruldestiri.ro 

11.10.19 



lingvistică”) organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava, Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” Cernăuți și 

Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, cu ediția din acest 

an găzduită de universitatea cernăuțeană pe 11 și 12 octombrie 

2019) în construcția căruia a fost implicată, într-o măsură 

importantă, de la bun început. Universitara din Suceava, venită 

împreună cu doi colegi, conf. univ. dr. Dorel Fînaru și bibliotecara 

Anișoara Dimitrov-Fînaru, în pregătirea Colocviului, în 

identificarea de aliați pentru Alianța Franceză de la Suceava, dar 

în primul rând ca invitată a Salonului împreună cu Victor Cărcăle, 

directorul Editurii Universității Suceava, îl concurează pe Ștefan 

Hostiuc în covorul de cărți întins sub privirile admirative ale 

participanților, cea mai recentă producție editorială a acestei 

instituții academice. Prezentată de mesajul directorului, dar și de 

cei trei mesageri, editura, subliniază prof. univ. dr. Sanda-Maria 

Ardeleanu, în care publică și nume apărute deja pe coperta unor 

cărți tipărite la edituri de prestigiu din străinătate, cum este 

volumul semnat de universitarele Muguraș Constantinescu și 

Daniela Hăisan, îi așteaptă și pe profesorii și studenții cernăuțeni. 

Deschidere care, manifestată și de editura Universității Cernăuți, 

conturează încă o punte între cele două citadele ale cărții, studiului 

și cercetării. […] 

 

Adi Pîrgaru 
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Sala Polivalentă din Botoșani a găzduit aseară duelul Seriei A a 

Diviziei A dintre CS Magnum Botoșani și CSU Suceava, două 

formații care luptă pentru promovarea în Liga Națională. Nivelul 

de interes față de acest meci a fost însă crescut și prin prisma 

faptului că la gruparea din județul vecin s-au transferat recent nu 

mai puțin de șase handbaliști suceveni, este vorba de Florin 

www.svnews.ro 



Ciubotariu, Bogdan Șoldănescu, Cristian Adomnicăi, Claudiu 

Lăzurcă, Andrei Lazoreac și Ștefan Nicolaievici. Așa cum era de 

așteptat, partida a fost foarte echilibrată și s-a încheiat nedecis, 21-

21. Prima repriză a aparținut formației gazdă, care a intrat în 

avantaj la cabine cu un avantaj de trei goluri, 11-8. 

 Handbaliștii pregătiți de Adrian Chiruț și Iulian Andrei au ieșit 

însă mult mai hotărâți de la vestiare, izbutind să egaleze și mai 

apoi să treacă în avantaj în ultima parte a întâlnirii. Finalul jocului 

a fost plin de suspans, cu multe răsturnări de situație, sucevenii 

fiind foarte aproape să dea lovitura la ultima fază a meciului, în 

ciuda faptului că evoluau în inferioritate numerică. 

Pentru CSU Suceava în partida cu FC Magnum Botoșani au 

punctat jucătorii: Leordean (5), Loic (5), Kobzii (4), Mihalcea (3), 

Popia, Tofănel, Cozorici și Oancea. 

Cei mai buni marcatori ai gazdelor au fost sucevenii Lăzurcă (8 

goluri), Adomnicăi (5) și Ciubotariu (3). 

În urma acestui rezultat cele două formații conduc ierarhia Seriei 

A cu câte 7 puncte. 

În runda a V-a, CSU Suceava va juca pe teren propriu cu CSU 

Galați. 
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CSM Botoșani și 

CSU Suceava au 

încheiat la 

egalitate în 

derbyul Seriei A 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Sport 

 

CS Magnum Botoșani și CSU Suceava au încheiat nedecis, vineri 

seară, în derbiul etapei a IV-a a Diviziei A, Seria A. Partida s-a 

încheiat la egalitate 21-21. Gazdele au condus cu 11-8 la pauză, 

însă sucevenii au revenit puternic pe final și puteau chiar să 

întoarcă soarta disputei la ultima fază a meciului, în ciuda faptului 

că evoluau în inferioritate numerică. Pentru CSU Suceava în 

partida cu FC Magnum Botoșani au punctat jucătorii: Leordean 



(5), Loic (5), Kobzii (4), Mihalcea (3), Popia, Tofănel, Cozorici și 

Oancea. Cei mai buni marcatori ai gazdelor au fost sucevenii 

Lăzurcă (8 goluri), Adomnicăi (5) și Ciubotariu (3). În urma 

acestui rezultat, cele două formații conduc ierarhia Seriei A, cu 

câte 7 puncte. 

 

________ Zilele Filmului 

Românesc la 

Suceava, pe 22 și 

23 octombrie 

www.ziaruldepenet.ro 

11.10.19 

 

 Povești de dragoste, un film polițist și o dramă despre abuzul de 

putere și hărțuire, cu Dana Rogoz pe afiș, sunt propunerile 

Caravanei Zilele Filmului Românesc by TIFF la Suceava, pe 22 

și 23 octombrie. Lansate la Cannes, Berlin sau TIFF, cele patru 

premiere mult-așteptate – La Gomera, Monștri., Parking și Mo – 

vor fi proiectate în Sala Auditorium „Joseph Schmidt” a 

Universității „Ștefan cel Mare”. […] 

www.suceavalive.ro 

11.10.19 
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