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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) prin Centrul de 

Limbi și Culturi Străine „Synergia Linguarum” (CLCSSL) 

organizează cursuri pentru limbile engleză, franceză, germană, 

spaniolă, italiană, chineză, coreeană, japoneză, ucraineană, rusă, 

polonă. 

Înscrierile se desfășoară între 14 octombrie și 20 decembrie 2019, 

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.  

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 4 ore pe săptămână, iar formațiile 

de studiu cuprind minim 15 cursanți. 

Cursurile de chineză și coreeană se desfășoară în regim gratuit, 

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

Alexandru Nedelea (tel. 0740019277). 

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

de ore. Această valoare se reduce la 300 de lei pentru studenții la 

programele de licență, masterat și doctorat ale USV, precum și 
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pentru angajații USV (completare cerere și anexare adeverință la 

formular de înscriere). Taxa se reduce la 400 de lei pentru elevi, 

pentru studenții la programele de licență, masterat și doctorat ale 

altor universități, pentru membrii fundației Alumni USV, precum 

și pentru șomeri (completare cerere și anexare adeverință la 

formular de înscriere). 

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). 

În perioada martie-iulie 2020, CLCSSL efectuează pentru 

persoane interesate, și care nu au urmat cursurile organizate în 

cadrul centrului, testarea competențelor lingvistice la limbile 

menționate mai sus, cu eliberarea unui atestat de cunoaștere a 

limbii. 

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 

https://www.facebook.com/CLCSSLși pe pagina web a centrului, 

www.synergialinguarum.ro. 
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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. 

 

Citește mai mult pe Monitorul de Suceava:  
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______ Pâinea cu maia este la modă, iar unii dintre cei care o vând susțin 

că ar avea un indice glicemic mai scăzut și ar fi mai puțin calorică 

decât pâinea cu drojdie comprimată, adică i-ar ajuta ce cei la dietă 

și pe diabetici. Decanul Facultății de Inginerie Alimentară a 

Universității din Suceava îi contrazice însă. Știri pe aceeași temă 

Pâinea coaptă în cuptor pe lemne câștigă teren în fața franzelei 

din a... VIDEO Cârnații de Pleșcoi, covrigii de Buzău și pâinea de 

Rușețu, într... Câtă sare au voie pacienții cu poliartrită 

reumatoidă? Dieta bolnavilo... Decanul Facultății de Inginerie 

Alimentară (FIA) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, prof.univ.dr.ing. Mircea Oroian, a arătat într-o postare 

pe contul său de Facebook că unii dintre producătorii de pâine cu 

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


maia dezinformează consumatorii. „În ultima vreme sunt 

bombardat pe Facebook cu informații aberante despre pâinea cu 

maia. Ai spune că a apărut un nou panaceu și ai să poți mânca 

oricâtă pâine vrei fără să te îngrași și fără să îți crească glicemia! 

Vreau să îi informez pe cei care se dau experți în panificație, dar 

nu fac altceva decât să dezinformeze consumatorul, că pâinea cu 

drojdie comprimată NU ESTE TOXICĂ. În cazul pâinii cu maia, 

fermentația este una lentă, obținută cu ajutorul drojdiilor sălbatice 

și bacteriilor lactice care există în făină. Deci, fermentația este 

produsă, în mare măsură, tot de drojdii, identice cu cele din 

drojdia comprimată. Da, aroma la pâinea cu maia este mai 

puternică pentru că procesul de fermentație este mai lung și se 

produc mai mult substanțe de aromă”, a scris Mircea Oroian. El a 

explicat că pâinea obținută cu drojdie comprimată nu conține mai 

multe E-uri decât pâinea cu maia. 
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În ziua de 16 octombrie 2019, Facultatea de Inginerie Alimentară 

din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava și compania 

S.C. MOPAN SUCEAVA S.A. vor sărbători Ziua Mondială a 

Pâinii, Ziua Mondială a Alimentației și Ziua Națională a 

Asociației Specialiștilor de Industrie Alimentară din România, 

prin organizarea unui workshop aflat la cea de  a cincea ediție 

„Profilul inginerului de industrie alimentară – între percepție și 

cerințe”. 

Uniunea Internațională a Brutarilor (UIB) a decis, începând cu 



industrie 

alimentară – între 

percepție și 

cerințe” 

 

anul 2001, ca data de 16 octombrie să devină Ziua Mondială a 

Pâinii, eveniment sărbătorit în aproape 30 de țări de pe toate 

continentele. De asemenea, în fiecare an, la 16 octombrie, 

Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură si Alimentație 

(FAO) celebrează Ziua Mondială a Alimentației în onoarea 

datei  fondării acesteia în anul 1945. Începând cu anul 2012, pe 

16 octombrie se sărbătorește și Ziua Națională a Asociației 

Specialiștilor de Industrie Alimentară din România. 

La Suceava, sărbătoarea are drept scop de a oferi participanților la 

eveniment, oportunitatea de a vorbi despre pâine și despre brutari, 

de a afla mai multe despre istoria produsului, despre importanța și 

viitorul acestuia, dar și despre importanța alimentației sănătoase, 

în general. Sunt așteptați să participe specialiști din domeniul 

industriei alimentare, cadre didactice din învățământul 

preuniversitar, alături de studenții și profesorii Universității 

Ștefan cel Mare din Suceava. 

Evenimentul este menit să păstreze și să mărească numărul de 

contacte cu firme de profil, deosebit de utile pentru viitorii 

specialiști din domeniul Ingineria Produselor Alimentare și pentru 

cadrele didactice în stabilirea direcțiilor de cercetare aplicativă. 

S.C. MOPAN SUCEAVA S.A. este cel mai mare producător de 

produse de panificație, patiserie-cofetărie din județul Suceava, 

care oferă clienților atât prețuri bune, cât și prospețime, varietate 

și o calitate superioară. 100% românesc, 100% ambiție sunt 

principiile după care se ghidează S.C. MOPAN SUCEAVA S.A. 

în realizarea unor produse naturale, proaspete, create zilnic de 

maeștrii cofetari, patiserii și brutari, prin utilizarea de rețete 

proprii și tradiționale, tehnologii moderne,  în conformitate cu 

standardele naționale și europene de calitate și siguranță 



alimentară. 
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Actualitate 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”, arată un comunicat al 

organizatorilor. 

Potrivit sursei citate, invitații speciali ai evenimentului sunt 

regizorul Marius Olteanu, multipremiat pentru „Monștri”, „o 

poveste de iubire profundă și provocatoare”, potrivit Cineuropa, 

și actorul Mihai Smarandache, care va povesti despre experiența 

filmărilor în Spania pentru „Parking”, cu trei dintre vedetele 

cinemaului spaniol: Belén Cuesta, Ariadna Gil, Luis Bermejo. 

Biletele pot fi cumpărate de pe Eventbook.ro și de la Casa de 

Cultură a Studenților. 

Caravana Zilele Filmului Românesc, prezentată de Festivalul 

Internațional de Film Transilvania (TIFF), își propune să aducă 

„cele mai noi filme românești, din ce în ce mai diverse stilistic și 

mai atractive pentru spectatori, cât mai aproape de publicul pe 

care îl merită”.  
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______ Se deschide primul cinematograf gratuit din România, o inițiativă 
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culturală binevenită. 

Ideea aparține Asociației „Fălticeni Cultural”, care pentru debutul 

proiectului (joi, 17 octombrie) le-a pregătit cinefililor o 

săptămână dedicată filmului românesc, „condimentată” cu 

prezența actorului Vladimir Găitan, originar din Suceava. 

Săptămâna s-a deschis, la Sala „Draga Olteanu Matei” din 

Fălticeni, cu filmul „Ciprian Porumbescu”, avându-l în rolul 

principal pe actorul Vlad Rădescu, bun prieten al comunității 

fălticenenilor, fiind unul dintre regizorii trupei de teatru „Birlic”. 

[..] 

Vladimir Găitan, întâlniri cu cinefilii 

Primul cinematograf gratuit din România se va inaugura joi și va 

purta numele actorului Vladimir Găitan, scrie Monitorul de 

Suceava. 

Cu acest prilej vor rula trei filme ale regizorului Sergiu 

Nicolaescu, după următorul program: ora 11.00 – 

„Supraviețuitorul”, ora 15.00 – „Poker” și ora 17.00 – „Ultima 

noapte de dragoste”. 

Actorul Vladimir Găitan, originar din Suceava, se va întâlnii cu 

fanii miercuri, 16 octombrie, la ora 18.00, la Clubul Video Art de 

la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava. Vineri, 18 

octombrie, de la 10.00, maestrului Găitan merge în satul Bosanci, 

la Căminul Cultural „Vladimir Găitan”, ocazie cu care va fi 

prezentat și filmul „Pentru Patrie”. Tot vineri, 18 octombrie, dar 

de la ora 19.00, îndrăgitul actor se va întâlni în Auditoriumul 
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„Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

cu studenții suceveni. 

______ 
Acțiune educativă 

organizată pentru 

copii la Biroul 

Francez din 

Suceava 
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Pe 16 octombrie, începând cu ora 17.00, la Biroul Francez din 

Suceava, francofonii cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani vor 

învăța culorile și rechizitele școlare, vor cânta și se vor juca. 

Profesor îndrumător le va fi lectorul doctor Mariana Șovea, de la 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare”. Începând cu ora 18.00, la Biroul 

Francez va rula filmul „Aventurierii”, cu Lino Ventura, și Alain 

Delon. Intrarea este liberă. Activitățile fac parte din proiectul 

„Francofonia în comunitate”. 

 

 


