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USV decontează 
testele COVID-19 
pentru studenții 
căminiști 

www.intermediatv.ro 
10.09.20 
 

Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” va deconta testele COVID-19 pentru 
studenții care se vor caza în cămine. Informația apare în planul de 
măsuri al instituției academice pentru prevenirea infecțiilor cu SARS-
COV-2, care a fost lansat în dezbatere publică. Instituția academică va 
relua cursurile pe 5 octombrie. 
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Sorin Avram Unul pleacă, altul 
vine. Așa se va 
întâmpla și mâine 
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[…] 
În timp ce francezii și-au luat tălpășița, mutând producția din județul 
nostru în alte zone din țară, și-a făcut apariția la Suceava concernul 
anglo-olandez „Unilever”. Acesta nu a venit cu mâna goală, ci cu banii 
pentru afacerea pe care a cumpărat-o de la Vasile Armenean, dar și cu 
o unitate de producție din Bulgaria. Anunțul nu a fost făcut de fabrica 
de înghețată de la Suceava, ci de profesorul universitar doctor Mircea 
Oroian, decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare”. Într-un interviu acordat Radio Top, 
decanul facultății care a dat unităților de procesare din județ mulți 
ingineri a spus că prin relocarea la Suceava a fabricii din Bulgaria, 
unitatea de producție de la noi nu mai lucrează doar 6-7 luni pe an, ci 9 
luni.  […]  

 

 

Festivalul Filmului 
Francez în România 

www.litero-mania.com 
11.09.20 

Evenimente 
culturale 

Festivalul Filmului Francez se numără printre manifestările culturale 
care își mențin în mod excepțional ediția din 2020 și aduce 18 filme 
franceze inedite pe marile ecrane din 8 orașe din România (București, 
Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Arad, Brașov, Brăila, Suceava), în perioada 
23 septembrie – 4 octombrie 2020. Pentru moment este prevăzut ca 
proiecțiile să aibă loc în spații deschise, dar sperăm să putem include 
cât de curând și proiecții în cinematografe, adaptând structura 



festivalului în funcție de reglementările autorităților publice. 
Organizatorii pun accent pe siguranța tuturor spectatorilor și 
respectarea strictă a regulilor sanitare. 
[…] 
Organizat de: INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA 
Co-organizatori: Centrul Municipal de Cultural Arad, Alianța Franceză 
Brașov, Cinefeel Brăila, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 
[…] 

 

 

 

 

 

 

 


