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 Cele mai profitabile companii sucevene au fost premiate, ieri, în 

cadrul Topului Firmelor – Gala Excelenţei în afaceri, eveniment 

organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Suceava. Gala a fost 

găzduită de Conacul Domnesc din Şcheia şi a avut loc în prezenţa 

conducerii CCI Suceava, a autorităţilor judeţene şi locale, precum 

și a câtorva oameni de afaceri cu cele mai bune performanţe în 

cursul anului 2018. […] 

În cadrul Galei de Excelenţă, CCI Suceava a acordat mai multe 

trofee de excelenţă şi premii speciale pentru a răsplăti elementele 

cheie de diferenţiere pe piaţă, continuitatea în activitate, eficienţa 

şi competitivitatea, „abilitatea de a genera idei” şi creativitatea. 

Pentru al patrulea an consecutiv, trofeul de excelenţă pentru 

managerul anului i-a fost acordat lui Vasile Armenean. De 

asemenea, trofeul de excelenţă pentru femeia manager a anului 

2018 a fost primit de directorul SC Bermas SA, Elena Anisoi. 

Au mai fost acordate trofee de excelenţă pentru partenerul 

principal al evenimentului, pentru parteneriat strategic - 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, cea mai îndelungată 

activitate – Bucovina SA; cea mai reprezentativă firmă de IT&C – 

Assist Softwere. Trofeele de excelenţă pentru 25 de ani de 

activitate au fost primite de Alma Viva Group SRL, Coneltex SRL,  

Ecuator Holding SRL, General Construct SRL, Herald SRL, 



Iacob's SA, Inter-Conti Com SRL, Inter-Media SRL, Lidana Com 

SRL, Marelbo Prod-Com SRL, Nicolis Prodcom SRL, Ritmic Com 

SRL şi Trecatorul Com SRL. 

De asemenea, trofeul de excelenţă pentru 20 de ani de activitate a 

fost acordat pentru Adamaris SRL, Ferovali SRL, Imptax SRL, 

Rompeisaj SRL, Sami Plastic SA şi Tudia SRL. La acestea se 

adaugă trofeele speciale acordate pentru parteneriat dinamic şi 

durabil cu CCI Suceava, care au fost primite de Accept Software 

SRL, Ambro SA, Autodel Holding SRL, Autotehnorom SRL, 

Bilco Turismsrl, B.G. Media, Darex Auto SRL, Dorna Medical 

SRL, Dru-Po SRL, Fritehnic SRL şi Sidem SRL. 
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Eveniment - 

Social 

Universitatea „Cuza” din Iași, la un nou acord internațional. Acesta 

este de colaborare academică. Partener este Universitatea din 

Ismail. Protocolul vizează îmbunătățirea relațiilor academice și 

culturale. Vorbim și despre o cooperare eficientă, în special între 

facultățile și departamentele corespondente 

Săptămâna trecută, Universitatea „Cuza” din Iași a semnat un 

acord de colaborare. Partener este Universitatea Umanistă din 

Ismail (Ucraina). Documentul a fost semnat în cadrul unei întâlniri 

oficiale. Aici au participat prof. univ. dr. Tudorel Toader, rector, și 

prof. univ. dr. Yaroslav Kichuk, rector. La întâlnire a mai participat 

prof. univ. dr. Henri Luchian, prorector la „Cuza”. Acesta se ocupă 

de relații internaționale și parteneriate de studii și cercetare. 

Protocolul ce vizează îmbunătățirea relațiilor academice 

Acordul își propune consolidarea și promovarea colaborării dintre 

cele două instituții. Protocolul vizează îmbunătățirea relațiilor 
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academice și culturale. Asta reprezintă o bază pentru o cooperare 

eficientă. Se face referință, în special, între facultățile și 

departamentele corespondente. 

„Universitatea «Cuza» are o bogată tradiție în ceea ce privește 

colaborarea cu instituțiile de învățământ superior din Ucraina. 

Aceasta a început în 1993 prin acordurile bilaterale încheiate cu 

Universitatea Națională Iurii Fedkovici. Ea este din Cernăuți. O 

altă colaborare este cu Universitatea de Stat «Taras Sevcenco» din 

Kiev. În prezent, «Cuza» are încheiate acorduri bilaterale cu șapte 

instituții de învățământ superior din Ucraina”, a punctat rectorul 

Toader. 

De asemenea, în perioada 2010-2019, au fost efectuate 219 vizite 

academice de studenții, profesorii și cercetătorii la universități sau 

alte organizații din Ucraina. Totul sub formă de stagii de studiu, 

predare sau practică. Au fost și vizite de cercetare sau participări la 

diverse evenimente științifice. 

„De asemenea, «Cuza» face parte din Consorțiul Universităților 

din Republica Moldova-România-Ucraina. «Cuza» este parteneră 

alături de Universitatea de Arte «George Enescu» din Iași. Se 

alătură și Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava. De aici 

face parte și Universitatea Națională «Iurii Fedkovici» din 

Cernăuți. Vorbim și despre Universitatea de Stat «Alecu Russo» 

din Bălți și Universitatea de Stat din Moldova”, au conchis oficialii 

de la «Cuza». 
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Cultură Miercuri, 6 noiembrie 2019, de la ora 17:00, Biroul Francez și 

Centrul de Reușită Universitară (CRU), al Universității „Ștefan cel 



Mare” din Suceava continuă activitățile destinate învățării limbii 

franceze sub genericul ”Le français, c’est facile!”. 

Grupa de copii, îndrumată de lector univ. dr. Mariana Șovea de la 

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și de Sophie Bordas, 

lector de limba franceză, va pătrunde în universul animalelor. 

Imaginea, culoarea, jocul și cântecul vor fi prezente din nou. Un 

spațiu generos, care se poate organiza după nevoie, va fi ambientul 

adecvat activităților de învățare propuse la care se adaugă metode 

moderne de achiziție ale lexicului nou. 

Începând cum ora 18, sucevenii sunt invitați la vals de către prof. 

Iulia Buraciuc și membrii Cvartetului Royal, Ciprian 

Constandache, Angelica Banea, Letiția Costache, Andreea 

Petruneac. Repertoriul lor este generos: Vals-Johannes Brams, 

Frumoasa adormită-Piotr Ilici Ceaikovscki, Edelweiss-din filmul 

Sound of The Music, Valsul nr.2-Dimitri Șostakovici, Vocile 

primăverii-Johannes Strauss, A Thousand Years-din filmul 

Twilight (Christina Perry), Valsul florilor- Piotr Ilici Ceaikovscki. 

    „Vă așteptăm la „După-amiezile francofone”, la întâlnirea cu 

muzica de calitate, cu talentul, pasiunea si dăruirea acestui grup de 

profesioniști admirați și apreciați de comunitate”, transmite un 

comunicat al Biroului Francez. 

Intrarea este liberă. 

 


