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Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a informat că, în data de 23 
septembrie 2020, prin Decret al Președintelui Republicii Franceze, prof. 
univ. dr. DHC. Sanda-Maria Ardeleanu, director al Bibliotecii 
Universității „Ștefan cel Mare”, i-a fost conferit Ordinul Național al 
Legiunii de Onoare, în grad de cavaler, cea mai înaltă distincție onorifică 
franceză, instituită de Napoleon Bonaparte în 1802.                              
Potrivit USV, într-o scrisoare semnată de Excelența Sa Doamna Laurence 
Auer, Ambasadorul Franței în România, doamna profesor Sanda-Maria 
Ardeleanu a primit felicitări pentru această importantă recunoaștere a 
„angajamentului său în serviciul francofoniei și pentru dezvoltarea 
relațiilor culturale și intelectuale între Franța și România”.     
Activitățile doamnei profesor Sanda-Maria Ardeleanu pe tărâmul 

promovării învățământului francofon și al cultivării valorilor 

francofoniei, atât în spațiul românesc, cât și în cel european și 

internațional, sunt bine cunoscute de suceveni. Amintim, printre altele: 

inițiativa înființării învățământului bilingv francofon (1992), înființarea 

primului  Lectorat francez la Suceava (2000), pentru care a primit 

Ordinul „Palmes Academiques“ al Guvernului Franței, organizarea 

Colocviului de Științe ale Limbajului, recunoscută prin acordarea 

Medaliei Academiei du Var în 1997, inițiativa înființării Biroului Francez 

și a Asociației Alianța Franceză la Suceava(2012, 2018), înființarea 

Centrului de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (2016).     

O importantă activitate de cercetare și de promovare a valorilor 
culturale francofilofone românești a fost susținută permanent de 
doamna profesor Ardeleanu, în calitate de coordonator al mai multor 



colecții de carte („Azimut” și „Intelectuali români de expresie 
franceză”,  la Casa Editorială Demiurg din Iași), dar și în calitate de 
director al revistei academice ANADISS. Ca editor-responsabil al revistei 
francofone „Rythmes, couleurs et paroles francophones” și redactor-
moderator al rubricii radio „Bonjour, Suceava”, doamna profesor 
contribuie activ și direct la cunoașterea, dezvoltarea și promovarea 
francofoniei în Universitatea suceveană, în Bucovina, în regiune, în țară 

și în lume.  
         
Doamna profesor ne-a declarat că se simte onorată și fericită în aceeași 
măsură pentru că a adus această înaltă recunoaștere în „dulcea 
Bucovină”: „O asemenea distincție nu este niciodată rezultatul muncii 
unui singur om. Dincolo de nominalizarea personală, comunitatea în 
care îmi desfășor activitatea, profesorii de franceză, toți francofonii și 
francofilii suceveni au dreptul să se regăsească și să-și recunoască 
munca și pasiunea în această decorație. Le mulțumesc tuturor celor care 
continuă sa creadă în idealul reprezentat de punțile de legătură 
economică, culturală, artistică și educațională ale francofoniei. 
Mulțumesc celor care, de la distanță, au văzut valorile noastre, integrate 
profund în valorile Europei. Mulțumesc celor care au crezut și continuă 
să creadă în proiectul de viață al unui semen”. 
        
Înalta decorație va fi înmânată la Reședința Franței, în prezența unor 

invitați speciali, la o dată care va fi stabilită imediat ce criza sanitară o 

va permite. 
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Societate Prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, a declarat recent, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că 
în următoarele luni situația va fi mai grea decât în primăvară în ceea ce 
privește epidemia cu SARS-CoV-2. Dar în cazul în care se vor respecta 
măsurile de protecție, situația se va îmbunătăți în două luni de zile. 



„Ne așteaptă vremuri mai dificile chiar și decât cele trăite în primăvară. 
Trebuie să ne protejăm prin măsurile pe care le avem, să luăm în serios 
această situație și să nu spunem că nouă nu ni se poate întâmpla. Dacă 
facem acest lucru se poate ca în două luni de zile să treacă acest val, iar 
situația să se îmbunătățească”, a spus Mihai Dimian. 
Prorectorul a subliniat că este o diferență între ceea ce se afirmă la nivel 
guvernamental și ceea ce crede el despre evoluția pandemiei. 
Astfel, Mihai Dimian arată că la întrebarea „E posibil ca în martie 
lucrurile să stea mai bine?” răspunsul său este: „Da, este posibil ca în 
martie lucrurile să stea mai bine”.[…] 
El a spus că trebuie evitate evenimentele cu multe persoane, unde 
există risc de infectare.[…] 
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Social În săptămâna 9-13 noiembrie 2020, Biroul Francez și Centrul de Reușită 
Universitară (CRU) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare din 
Suceava” continuă cursurile de limbă franceză „Français au collège” 
(miercuri, ora 16.30-18.00, la BF), „Le français, c’est facile!” (vineri, ora 
16.30-18.00 la BF), „Français général/DALF” (miercuri, ora 19.00-20.40, 
la BF) și pregătire DELF (luni, ora 17.00-19.00, la BF).  
Activitățile tematice ale săptămânii sunt realizate de către cadre 
didactice ale Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, 
specialitățile limba franceză și muzică. Profesorii de limba franceză 
organizează miercuri, 11 noiembrie 2020, ora 11.00, formarea „Journée 
de formation pédagogiaue : La classe de FLE à distance” (propusă în 
cadrul cercului profesorilor de limba franceză – liceu). Invitată este dna 
Annick Hatterer, profesor, formator și delegat CLE International, care va 
conferenția pe tema : „Monter un projet en ligne : Réaliser un carnet de 
voyage”. Webinarul se va desfășura prin Skype, accesând, la ora 
indicată, linkul : 
https://join.skype.com/dMqh7u1ZNqUo […] 
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