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Cultură 

Cenaclul literar transfrontalier  Cernăuţi-Suceava  „Maşina cu 

poeţi” va staţiona duminică, 23 februarie a.c., începând cu ora 

12.30, la Casa de Cultură din comuna Horbova, raionul Herţa, 

notează Agenția BucPress. 

De la Suceava vine un grup din opt scriitori Constantin Severin, 

Sorin Ursan Delaclit, Constantin Horbovanu, George Sauciuc, 

Constantin Alecsa, Traian Straton, Doru Mihai Mateiciuc, 

Dumitru Parasca şi Nicolai Marcel Flocea, iar din grupul 

scriitorilor  cernăuţeni va face parte Mircea Lutic, diplomatul 

Edmond Neagoe, Vasile Bâcu, Marin Gherman, Vitalie Zâgrea, 

Gheorghe Ungureanu şi alţii. 

Întâlnirea scriitorilor cu horbovenii va fi moderată de scriitorul 

Vasile Tărâţeanu, preşedintele Centrului Cultural Român 

„Eudoxiu Hurmuzachi” şi de lectorul universitar Gina Puică, de la 

lectoratul de română al Universităţii din Suceava, copreşedinţi ai 

Cenaclului, ce activează de mai bine de trei ani, având întâlniri 

lunare cu cititorii din nordul şi din sudul Bucovinei. 

La  întâlnire vor participa cu câteva numere artistice şi ansamblul 

vocal din Mahala, raionul Noua Suliţă, primar Elena Nandriş, 

precum şi renumitul ansamblu coregrafic „Alunelul”, condus de 

doamnă Maria Buzduga şi interpreta Natalia Proţiuc din Cernăuţi. 

Sunt invitaţi toţi doritorii. 
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Știri […] 

„Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul 

General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Județean 

Suceava, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect 

transmiterea imobilului Observatorul Astronomic «Planetariu» - 

clădire şi teren aferent în suprafață de 1.335 mp, situat în 

municipiul Suceava, B-dul Universității nr. 3A, judeţul Suceava, 

din domeniul public al județului Suceava în domeniul public al 

statului, în vederea dării lui în administrarea Universității «Ștefan 

cel Mare» din Suceava, instituție aflată în coordonarea 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării” 
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