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Actualitate Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a 

anunțat că a fost depusă documentația SC Parcuri Industriale 

Bucovina SA la Registrul Comerțului pentru înregistrarea 

societății. 

 

El a spus că directorul general al Parcului Industrial va fi prof. 

univ. dr. Gheorghe Gutt și a spus că acesta împreună cu echipa de 

conducere va trebui să înceapă să lucreze și să aducă investitori 

care să realizeze investiții în noul parc industrial. 

 

Gheorghe Gutt este profesor universitar la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, îndrumător de doctorat la specializarea 

Ingineria materialelor la Facultatea de Inginerie Mecanică, are 

peste o sută de brevete de invenții, vorbește limbile germană, 

engleză și franceză, este preşedintele filialei Suceava de 

Tehnologii Neconvenţionale, recenzor al Editurii Expert Verlag – 

Germania, expert – evaluator ARACIS, îndrumător, dar și 

membru în Comisia de ingineria Materialelor a CNATDCU. [..] 

 

www.suceavalive.ro 

08.11.19 

C.P. Simpozionul 

naţional 

„Bucovina – 

tradiţie şi 

modernitate” 

www.crainou.ro 

08.11.19 

 

Actualitate Asociaţia „Pro Civis Dorna” Vatra Dornei invită toţi pasionaţii de 

istorie să participe la a III-a ediţie a simpozionului naţional 

„Bucovina – tradiţie şi modernitate”, ce va avea loc sâmbătă, 9 

noiembrie a.c., începând cu ora 10, în sala de conferinţe a 

hotelului Bradul din Vatra Dornei. 

 

www.monitoruldestiri.ro 

09.11.19 

 

www.suceavalive.ro 



10.11.19 

 

Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului 

Local al municipiului Vatra Dornei, în colaborare cu 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi Societatea de 

Ştiinţe Istorice din România – Filiala Suceava. 

 

Invitaţii acestei ediţii sunt de la Universitatea „Babeş-Bolyai” 

Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Institutul Bucovina al 

Academiei Române, Muzeul Bucovinei Suceava, precum şi de la 

Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernăuţi, Ucraina, 

şi Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 

Chişinău, Republica Moldova. Distinşii oaspeţi vor susţine 

comunicări ce vor aborda teme din istoria Bucovinei. 

 

Asociaţia „Pro Civis Dorna” Vatra Dornei este o organizaţie 

neguvernamentală, înfiinţată în anul 2016 de profesorul de istorie 

Aurelian Cocoreanu, împreună cu un grup de dorneni pasionaţi de 

istorie şi ataşaţi de valorile culturale ale zonei, activând în 

domeniul cultural şi ştiinţific. Scopul acestei organizaţii îl 

reprezintă promovarea identităţii locale şi a tradiţiilor istorice ale 

zonei. 

 

Simpozionul naţional „Bucovina – tradiţie şi modernitate” este o 

manifestare ştiinţifică în care sunt prezentate comunicări 

ştiinţifice sub formă de text, imagine sau film, care abordează 

tematici de istorie locală şi regională. Lucrările simpozionului 

sunt publicate, în fiecare an, într-un volum tipărit, dedicat acestei 

manifestări (ISSN 2601-4319). 

 

www.newsme.ro 

10.11.19 
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„Abordări 
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09.11.19 

 

Educatie Cea de-a treia ediţie a Conferinţei Naţionale a Comunităţii 

,,Educaţie pentru Ştiinţă” va reuni la Bucureşti aproximativ 200 

de participanţi: cadre didactice, profesori consilieri, studenţi, 



 inovative în 

educaţia STEM - 

bune practici 

pedagogice şi 

consiliere şcolară”. 

Apel la  înscrieri 

www.dcnews.ro 

08.11.19 

 

experţi în educaţie, factori decizionali şi reprezentanţi ai şcolilor, 

ai universităţilor, ai institutelor de cercetare şi ai organizaţiilor 

non-guvernamentale, reuniţi într-o dezbatere amplă despre 

educaţie STEM. 

 

Evenimentul se va desfăşura în perioada 6-8 decembrie 2019 la 

Biblioteca Naţională de Fizică din Măgurele şi îşi dedica 

atelierele şi mesele rotunde comunităţilor de învăţare, 

comunităţilor de bune practici şi proiectelor sistemice în educaţie. 

„Pe lângă sesiuni plenare, ateliere, mese rotunde, prezentări de 

proiecte şi lucrări ştiinţifice, evenimentul propune participanţilor 

vizite la institutele de cercetare de pe platforma Măgurele”. 

 

Cea de-a treia ediţie a Conferinţei Naţionale a Comunităţii 

Educaţiei pentru Ştiinţă este organizată printr-un parteneriat între 

Universitatea din Bucureşti, Institutul Fizică şi Inginerie Nucleară 

- Horia Hulubei, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Fizica Pământului, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-

Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea 

Maritimă Constanţa. 

 

 

www.agerpres.ro 
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www.edumanager.ro 

10.11.19 

 

www.newsbucuresti.ro 

09.11.19 

_______ Simpozionul 

internațional 

„România între 

occident și orient” 

www.didactic.ro 

09.11.19 

_______ Prin ediția a IX a a simpozionului, aniversăm 30 de ani de la 

evenimentele din decembrie, încercând să surprindem modul în 

care a fost percepută România în relațiile internaționale, dar și în 

presa internațională și românească, modul în care au reacționat 

elitele românești în marile evenimente ale secolului al XX lea. 

[…] 

Nume proiect: SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL 

„ROMÂNIA ÎNTRE OCCIDENT ȘI ORIENT” 

 



Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Societatea 

de Științe Istorice din România Filiala Suceava, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Suceava, Casa Corpului Didactic „George 

Tofan” Suceava, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni 

 

Condiţii de participare: Profesori din mediul preuniversitar, 

doctoranzi. Fara taxa, aferenta evenimentului. Se vor primi mapa 

eveniment, diploma de participare si se va publica articolul în 

revista ISBN 

 

Perioadă înscriere: 09.11.2019 - 01.12.2019 

 

Perioadă desfăşurare: 07.12.2019 

 

Dragi colegi, 

 

 Va invităm să participați la a IX a ediție a SIMPOZIONUL 

INTERNAȚIONAL „ROMÂNIA ÎNTRE OCCIDENT ȘI 

ORIENT”, cu tema DE LA MAREA UNIRE LA ROMÂNIA 

POSTDECEMBRISTĂ, Fălticeni, 7 decembrie 2019. Sectiunile 

propuse pentru lucrari sunt: România în relațiile internaționale 

din secolele al XIX-lea – al XXI-lea 

•    30 de ani de la evenimentele din Decembrie 1989 

•    România Mare în presa românească și internațională 

•    Cultura și propagandă în România secolului al XX-lea 

•    Elitele societății românești în fața democrației și a 

totalitarismului 

 

_______ Comunicat de 

presă - Biroul 

Francez al 

Universităţii 

www.agerpres.ro 

11.11.19 

 

www.monitoruldestiri.ro 

_______ Miercuri, 13.11.2019, ora 17:00, Biroul Francez şi Centrul de 

Reuşită Universitară (CRU) al Universităţii "Ştefan cel Mare" din 

Suceava continuă activităţile destinate învăţării limbii franceze, 

sub genericul „Le francais, c'est facile!”. 



„Ştefan cel Mare” 

Suceava 

11.11.19 

 
 

Grupa de copii, îndrumată de dna lector univ. dr. Mariana Şovea, 

de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, şi de dra Sophie 

Bordas, lector de limba franceză, va recapitula noţiunile învăţate, 

va descrie membrii familiei şi va prezenta animalul preferat. 

Imaginea, culoarea, jocul şi cântecul vor fi prezente; un spaţiu 

generos şi metode moderne de fixare/achiziţie ale lexicului nou vor 

facilita/motiva învăţarea. 

 

Începând cu ora 18:00, activitatea intitulată „Comprehension, 

tolerance et amitie” este materializarea parteneriatului dintre 

Şcoala Gimnazială Nr.1 din Suceava şi Şcoala Gimnazială „Acad. 

H. Mihăescu” Udeşti, Suceava. Elevii implicaţi, coordonaţi de 

doamnele profesoare de limba franceză Daniela Sandu, Oana 

Trifan şi Aura Mihoc, vor recita poezii, vor cânta, vor dansa, vor 

interpreta mici scenete şi vor amenaja o expoziţie cu creaţii plastice 

pe această temă. 

 

Limba franceză şi prietenia, care reprezintă coordonatele de bază 

ale activităţii, mesajele lor de înţelegere, toleranţă şi prietenie vor 

avea ecou şi vor contribui la încurajarea publicului şi elevilor de a 

se exprima şi comunica în limba franceză, de a socializa cu cei care 

împărtăşesc aceleaşi valori, de a lega prietenii şi de a descoperi 

împreună diversitatea spaţiului francofon. 

 

Intrarea este liberă. 

 

www.suceavalive.ro 

11.11.19 

 


