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Simpozionul Național ,,Valori Naționale în creația Mitropolitului 

Bartolomeu Valeriu Anania”, ediția a VII-a 

În Sala Auditorium Joseph Schmidt a Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava, va avea loc vineri, 17 ianuarie, de la ora 9:30, 

Simpozionul Național ,,Valori Naționale în creația Mitropolitului 

Bartolomeu Valeriu Anania”, ediția a VII-a, la 9 ani de când 

Părintele Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania a fost chemat la 

Domnul. 

După cum susțin și organizatorii evenimentului, „părintele 

mitropolit a fost un distins om de cultură, un apărător statornic al 

tradiției ortodoxe românești, un înflăcărat patriot român și un 

adevărat mărturisitor și apărător al ortodoxiei în temnițele 

comuniste. Din 1993 și până în 2011 a fost arhiepiscop al 

Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În 2006 a devenit 

primul mitropolit al Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și 

Maramureșului”. Cu acest gând, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu 

binecuvântarea Părintelui Mitropolit Andrei și cu binecuvântarea 

Părintelui Arhiepiscop Pimen, Asociația Școlară Suceveană 

pentru Educație și Dezvoltare Suceava și Fundația „Mitropolitul 

Bartolomeu” Cluj-Napoca organizează și în acest an Simpozionul 

dedicat Părintelui Mitropolit Bartolomeu Anania. 

www.stiridinbucovina.ro 

15.01.20 



  

Invitați din toată țara 

Aflat la a VII-a ediție, Simpozionul Național are ca parteneri 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Inspectoratul Școlar 

Județean Suceava, Seminarul Teologic Liceal Ortodox 

„Mitropolitul Dosoftei”, Fundația Social Culturală Victoria 

Suceava, Protopopiatul Fălticeni, Mănăstirea Dragomirna, 

Mănăstirea Buciumeni, Fălticeni, Parohia Șcheia I, Suceava, 

Asociația Miseno. 

Lucrările Simpozionului vor debuta vineri, 17 ianuarie, în Sala 

Auditorium Joseph Schmidt, începând cu ora 9.30, avându-l ca 

președinte de onoare pe Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscopul 

Sucevei și Rădăuților. 

La această ediție va fi lansat volumul „Genealogia lui Mihai 

Eminescu din satul Călinești Cuparencu”, județul Suceava, 

Editura Miseno 2019, autor, preot Cezar Onesim. Un moment 

special îl va constitui decernarea Marelui Premiu „Bartolomeu 

Anania”. Premiul va fi oferit unei personalități desemnate de 

comitetul stiințific. În a doua parte a zilei, invitații vor vizita 

mănăstirile Slatina și Buciumeni. 

Manifestarea se va încheia sâmbătă, 18 ianuarie, la Mănăstirea 

Dragomirna, la ora 11:00, cu Slujba de Pomenire a Părintelui 

Mitropolit Bartolomeu Anania. Slujba va fi oficiată de 

Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și 

Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți. 

 



_________ 

 

 

Anastasia 

Gavrilovici a 

câştigat Premiul 

Naţional de Poezie 

„Mihai Eminescu” 

pentru debut 

www.ziarelive.ro 

16.01.20 

 

_________ Tânăra poetă Anastasia Gavrilovici a câştigat, miercuri seară, 

Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru debut, care 

a fost acordat de Memorialul Ipoteşti – Centrul de Studii „Mihai 

Eminescu”. 

Ea a fost premiată pentru volumul „Industria liniştirii adulţilor”, 

apărut în 2019 la Editura Max Blecher, decizia fiind luată de un 

juriu format din Alexandru Cistelecan (Universitatea „Petru 

Maior” din Târgu Mureş), Mircea A. Diaconu (Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava), Mihai Iovănel (Institutul de 

Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” din Bucureşti), Alex 

Goldiş (Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca) şi 

Andrei Terian-Dan (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu). 

[…] 

www.botosaneanul.ro 
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www.obiectivdesuceava.ro 
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www.radioiasi.ro 

16.01.20 

Eliza 

Casandra 

Pădurile Băneasa, 

Snagov și 

Andronache în 

zona de protecție, 

din martie 

www.rfi.ro 

15.01.20 

Actualitate Nu vor mai putea fi tăiați decât arborii uscați sau bolnavi, spune 

ministrul Mediului. Ar mai fi meritat să fie pusă în regim de 

conservare și Pădurea Bolintin, subliniază Marian Drăgoi, 

directorul departamentului de Silvicultură și protecție a mediului 

de la facultatea de profil din cadrul Universității Suceava. [...] 

Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Costel Alexe, după 

ce societatea civilă a reclamat că se fac defrișări, iar corpul de 

control al ministrului nu a găsit nicio neregulă. Vigilența 

activiștilor de mediu ar trebui să se îndrepte spre alte zone, nu 

neapărat spre pădurile din jurul Bucureștiului. Se face o confuzie 

între defrișări ilegale și tăieri ilegale, explică la RFI Marian 

Drăgoi, directorul departamentului de Silvicultură și protecție a 

mediului de la facultatea de profil din cadrul Universității 

Suceava. El mai afirmă că și pădurea Bolintin ar fi meritat să fie 

pusă în regim de conservare. […] 



Adelina 

Talpalariu 

Clubul de 

astronomie și 

robotică, de la 

Școala Nr. 1 din 

Gura Humorului, 

culege roade tot 

mai bogate 

www.monitorulsv.ro 

15.01.20 

Local La Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului funcționează, de 

peste un an de zile, Clubul de astronomie și robotică, acesta fiind 

coordonat de ing. Gabriel Anastasiu, asistent în cadrul 

Universității din Suceava. Anastasiu este Ambasador al Spațiului 

și lector în cadrul Biroului European de Resurse pentru Educație 

Spațială – ESERO - România NE. 

Clubul de Astronomie și Robotică, de la școala din Gura 

Humorului, atrage elevi pasionați de studierea spațiului cosmic, 

de la clasa a II-a până în clasa a VIII-a. 

 „Ne mândrim cu faptul că, la ediția din 2019, elevii noștri au 

obținut două premii I, trei premii II și două mențiuni la secțiunea 

Astroclub Primar și un premiul I la Fizică (clasa a VII-a). La 

ediția din acest an roadele muncii au fost mai bogate: un premiu 

I la secțiunea Prejuniori Astronomie, un premiu I, patru premii II 

și două mențiuni la secțiunea Astroclub Primar. La Concursul 

Național de Fizică, elevii noștri au obținut un premiu I și două 

premii II la clasa a VII-a”, au menționat reprezentanții Clubului.  

[...] 

 


