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UN Cristian Laureații 
concursului național 
de traducere 
francofonă Mot à 
Monde 2020 
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__________ Joi, 5 noiembrie, a avut loc online ceremonia de premiere a celei de-a 
unsprezecea ediții a Concursului național de traducere francofonă Mot 
à Monde, cu participarea scriitorului canadian Gilles Jobidon, laureat al 
„Premiului celor cinci continente ale Francofoniei” 2019. 
Consacrat romanului francofon contemporan, concursul a fost inițiat de 
Institutul Francez din România la Cluj-Napoca și este organizat în 
colaborare cu Biroul Organizației Internaționale a Francofoniei în 
Europa Centrală și Orientală, Agenția Universitară a Fraconfoniei în 
Europa Centrală și Orientală, Librăria Kyralina și universitățile 
românești. […] 
Anul acesta, concursul a reunit 147 de studenți din 14 universități din 
România și s-a desfășurat exclusiv online, în două etape (locală și 
națională), în perioada martie – iulie 2020. 
Câștigătorii Mot à Monde 2020 sunt: 
PREMIUL 1: David MORARIU (Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu) 
PREMIUL al 2-lea: Antalia-Celestina STĂNESCU (Universitatea Craiova) 
PREMIUL al 3-lea: Alexandra-Elena GHEORGHE (Universitatea Pitești) 
Prima mențiune : Ana-Maria ANTONESEI (Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava) […] 
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__________ Universitara Sanda 
Maria Ardeleanu va 
primi cea mai înaltă 
distincție onorifică a 
statului francez 

www.informatiata.ro 
10.11.20 

Eveniment Sanda Maria Ardeleanu, director al Bibliotecii Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, va primi Ordinul Național al Legiunii de Onoare, în 
grad de cavaler, cea mai înaltă distincție onorifică a statului francez, 
instituită de Napoleon Bonaparte în 1802. 
Ambasadoarea Franței la București, Laurence Auer, a informat-o pe 
universitara suceveană că distincția îi va fi conferită în baza unui Decret 
semnat de președintele Franței – Emanuel Macron, la propunerea 
ministrului de Externe și al Afacerilor Europene, anunță Radio Top 
Suceava. 
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10.11.20 Distincția va fi acordată Sandei Maria Ardeleanu pentru serviciile aduse 
în apărarea francofoniei dar și pentru activitatea de universitar și de om 
de cultură în relația franco-română. 
Prof.univ.dr. Sanda Maria Ardeleanu a înființat Biroul Francez din 
Suceava și a fost membru și apoi președinte al Delegației Parlamentului 
României în Adunarea Parlamentară a Francofoniei. 
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Natalia Zgherea Anunț important 
pentru basarabenii 
din România: 
Schimbări la secțiile 
de votare 

www.infoprut.ro 
10.11.20 

Actual Cetățenii Republicii Moldova aflați în România pot vota la alegerile 
prezidențiale din turul 2 la secțiile de votare deschise pe tot teritoriul 
țării. Pentru cei aflați în București, au fost deschise secții în sediul 
Ambasadei, dar și o secție nouă, in incinta Autorității Electorale 
Permanente. De asemenea, a fost modificată și adresa secției de votare 
de la Iași – Casa de Cultură a Studenților, str. Vasile Conta nr. 30. […] 
 
    Secția de votare nr.1/415 Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare”, 
str. Universității 13 […] 
 
Votarea va avea loc în intervalul orelor 07,00 – 21,00. […] 
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Micuțariu 

Activitățile tematice 
ale săptămânii, la 
Biroul francez 
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Ultima oră local În săptămâna 9-13 noiembrie 2020, Biroul Francez  (BF) 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, la ora 11.00, formarea 
„Journée de formation pédagogiaue: La classe de FLE à distance” 
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(propusă în cadrul cercului profesorilor de limba franceză – liceu). 
Invitată este 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 […] 

Daniela 

Micuțariu 

Trei elevi, trei cadre 
didactice și un 
student, confirmați 
cu SARS-Cov2 în 
ultimele 24 de ore 

www.monitorulsv.ro 
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Ultima oră local direcția de Sănătate Publică Suceava a efectuat, în ultimele 24 de ore, 
mai multe anchete epidemiologice, din care rezultă că trei elevi, un 
student și trei cadre didactice au fost confirmați cu SARS-Cov2. 
Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publica Suceava, Gabriela 
Băncilă, a declarat că doi dintre elevii pozitivi sunt de la Școala 
Gimnazială Nr. 1 Suceava, iar un alt elev provine de la Colegiul 
„Alexandru cel Bun” din Gura Humorului. În urma testării RT-PCR, a mai 
adăugat Gabriela Băncilă, au fost confirmați cu noul coronavirus un 
tânăr din Solca, student la Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa” (UMF) Iași, un lector universitar de la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava - USV, un profesor de la Școala Gimnazială 
Nr. 4 Suceava și un profesor de la Colegiul „Dimitrie Cantemir” Suceava. 
[…] 
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__________ Sanda Maria 
Ardeleanu, 3 măști 
chirurgicale pe zi 

www.radiotop.ro 
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Sănătate Coordonatoarea Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Sanda-Maria Ardeleanu, a declarat că folosește cam trei măști de 
protecție pe zi. În primăvară, Sanda Ardeleanu și soțul ei, medicul 
nefrolog Mihai Ardeleanu, au fost spitalizați câteva săptămâni, după ce 
s-au infectat cu noul coronavirus. Profesoara Ardeleanu a afirmat la 
Radio Top: „Folosesc măști simple chirurgicale. Îmi pun una când plec la 
universitate, de dimineață. Când mă întorc, schimb masca. Și acasă se 
întâmplă să mai pun câte o mască nouă. Nu suport celelalte tipuri de 
măști pentru că, efectiv, îmi rănesc pielea. Măștile chirurgicale dacă nu 
sunt neconforme, cum s-a auzit că există în România mii de măști 
neconforme, apără, protejează foarte bine. Câteodată e bine să punem 
și două măști, dacă apreciem că ne aflăm într-un context periculos”. 
Universitara a mai spus că pentru întărirea sistemului imunitar consumă 
vitamina D, dar și că din primăvară și-a făcut trei teste de imunitate la 

www.svnews.ro 
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COVID. Sanda Ardeleanu a precizat: „Pentru prima dată în viață iau 
vitamina D. Cu vitamina D se pare că m-au scos din spital cu imunitate 
foarte bună. Am avut o imunitate bună, foarte bună, la primul test. A 
doua oară a scăzut puțin, iar la al treilea test, făcut săptămâna trecută, 
la 8 luni de când am ieșit din spital, imunitatea este confortabilă”. 
Doamna Ardeleanu a adăugat: „Imunitatea este confortabilă, spre 
surprinderea medicilor și a celor care au văzut și alte situații”. 

 

 

 

 

 

 

 


