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Actualitate Asociația „PRO CIVIS DORNA” Vatra Dornei invită toți 

pasionații de istorie, să participe la a III-a ediție a Simpozionului 

național „Bucovina – tradiție și modernitate”, ce va avea loc 

sâmbătă 9 noiembrie 2019, începând cu ora 1000, în sala de 

conferințe a Hotelului Bradul din Vatra Dornei. Evenimentul este 

organizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local al municipiului 

Vatra Dornei, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava și Societatea de Științe Istorice din România – Filiala 

Suceava. 

Invitații acestei ediții sunt de la: Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj 

Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava, Institutul Bucovina al Academiei 

Române, Muzeul Bucovinei Suceava, precum și de la 

Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din Cernăuți - Ucraina și 

Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei din 

Chișinău – Republica Moldova. Distinșii oaspeți vor susține 

comunicări, ce vor aborda teme din istoria Bucovinei. 

Asociația „PRO CIVIS DORNA” Vatra Dornei este o organizație 

neguvernamentală, înființată în anul 2016, de către profesorul de 

istorie Aurelian Cocoreanu împreună cu un grup de dorneni 

pasionați de istorie și atașați de valorile culturale ale zonei, 

activând în domeniul cultural și științific. Scopul acestei 

organizații îl reprezintă promovarea identității locale și a tradițiilor 

istorice ale zonei. 

Simpozionul național „Bucovina – tradiție și modernitate”, la care 

sunteți invitați, este o manifestare științifică în care sunt prezentate 



comunicări științifice sub formă de text, imagine sau film, care 

abordează tematici de istorie locală și regională. Lucrările 

simpozionului sunt publicate, în fiecare an, într-un volum tipărit, 

dedicat acestei manifestări (ISSN 2601-4319). 

Suntem onorați să fiți alături de noi la acest eveniment! 
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Social Studenții care fac naveta zilnic pentru a lua parte la cursuri și care 

doresc decontarea transportului, nu mai sunt condiționați de 

absența unor mijloace CFR în localitatea de domiciliu, ci doar de 

vârsta maximă de 26 de ani. Asta după ce conducerea Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava a modificat condițiile și criteriile de 

decontare a biletelor de transport auto urban și interurban. 

 

Potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație al USV, decontarea 

a 50% din valoarea abonamentului pe mijloacele de transport auto 

urban și interurban se face pe parcursul întregului an universitar, 

doar pentru rutele prin care se justifică localitatea de domiciliu a 

studentului către localitatea unde își desfășoară activitățile de 

studiu și retur. 
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Aflată în cursa pentru promovarea în Liga Națională, CSU Suceava 

încearcă pe parcursul sezonului să-și completeze lotul cu jucători 

tineri, de perspectivă. Zilele trecute, formația suceveană i-a 

transferat pe tinerii Robert Cătălin Furak, extremă dreapta, 23 de 

ani, și portarul Radu Turturica, 19 ani. Primul este fost jucător la 

Poli Timișoara, care a trecut și pe la CSM Făgăraș. Cel de-al doilea, 

portarul Radu Turturica, vine de la Centrul de Excelență de la 

Sighișoara, fiind originar din Piatra Neamț. 

„Sunt doi sportivi tineri care ne pot ajuta în îndeplinirea 

obiectivului propus. Încercăm, așa cum am mai spus, să facem o 

echipă competitivă pentru viitor”, a spus antrenorul Adrian Chiruț. 



Furak și Turturica ar putea debuta pentru gruparea suceveană 

vineri, în meciul cu Politehnica Iași, contând pentru etapa a VI-a a 

Diviziei A. Partida se va desfășura în sala „Dumitru Bernicu”, cu 

începere de la ora 17.00. 
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Liderul seriei A a Diviziei A de handbal masculine, CSU Suceava, 

vrea să promoveze la finele acestui sezon competițional în primul 

eșalon valoric. În acest sens, conducerea tehnică să facă un lot cât 

mai competitiv. 

În ultimele zile la formația suceveană au venit tinerii Robert 

Cătălin Furak , extremă dreapta, 23 de ani și portarul Radu 

Turturica, 19 ani. Primul este fost jucător la Poli Timișoara, 

transferat pentru un sezon la CSM Făgăraș, cel de-al doilea, 

portarul Radu Turturica vine de la Centrul de Excelență de la 

Sighișioara și este originar din Piatra Neamț. 
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Local Casa de Cultură a Studenților (CCS) aduce pe scena Universității 

din Suceava un concert al celor de la CT Project – Sculpting 

Sounds (Sunete sculptate): Cári Tibor – pian, claviatură; Szabó J. 

Attila – violoncel, Erőss László - video design. 

Spectacolul este programat pentru joi, 14 noiembrie, de la ora 

19.00, la Auditoriumul „Joseph Schmidt”. 

Prețul unui bilet este de 20 de lei sau 10 lei pentru studenți, elevi și 

pensionari. Biletele se pot achiziționa și on-line de pe 



http://www.ccs-sv.ro. Biletele cu reducere se pot procura doar de 

la sediul CCS, str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto Albina) 

Potrivit organizatorilor, CT Project – Sculpting Sounds este un 

proiect muzical electro-acustic care îmbină diferite stiluri muzicale 

de la clasic la electronic, cu instrumente acustice, respectiv 

electronice. Sunt povești sculptate prin sunete și povestite de 

compozitorul – pianist Cári Tibor si violoncelistul Filarmonicii din 

Cluj Napoca, Szabo J. Attila. Muzica este acompaniată de 

videoproiecții special făcute în timp real de Erőss László . 
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Teatrul Municipal „Matei Vișniec" va găzdui, astăzi, un spectacol 

eveniment susținut de Pacha Man & Cristi Minculescu, Valter 

Popa și Doru Borobeică, adus la Suceava de Casa de Cultură a 

Studenților. 

Concertul este programat pentru data de 7 noiembrie, ora 19.00, la 

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava.Prețul unui bilet este 

de 50 de lei sau 30 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, lângă 

magazinul Albina. Informații suplimentare la 0752 092 606. 
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