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Sinteza articolului 

Adi Mondiru Opt istorici români 
vorbesc, la ICR 
Istanbul, despre 
momente-cheie din 
relațiile diplomatice 
româno-turce 
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11.11.20 

__________ O serie de materiale video, pe teme istorice relevante pentru relațiile 
diplomatice româno-turce de la sfârșitul secolului XIX și prima jumătate 
a secolului XX, traduse și subtitrate în limba turcă, a fost lansată pe 
pagina oficială de Facebook și pe contul youtube ale Institutului Cultural 
Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul. Seria „Diplomație și istorie în 
relațiile bilaterale româno-turce“ a fost deschisă cu prelegerea intitulată 
„Stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Republica Turcia“, 
susținută de dr. Metin Omer (Universitatea „Ovidius” din Constanţa) în 
data de 10 noiembrie 2020. 
Dedicate publicului turc și diasporei române din Turcia, cele 16 prelegeri 
video din cadrul proiectului „Diplomație și istorie în relațiile bilaterale 
româno-turce“ sunt realizate prin contribuția științifică a unor reputați 
istorici români: prof. dr. Dumitru Vitcu (Universitatea „Ștefan cel Mare“ 
din Suceava), prof. dr. Alin Ciupală (Universitatea din București), conf. 
dr. Emanuel Plopeanu (Universitatea „Ovidius” din Constanţa), conf. dr. 
Daniel Citirigă (Universitatea „Ovidius” din Constanţa), conf. univ. dr. 
Florica (Bohîlțea) Mihuț (Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și 
Civilizația Levantului), lector dr. Adrian-Bogdan Ceobanu (Universitatea 
„A.I. Cuza“ Iași), dr. Metin Omer (Universitatea „Ovidius” din 
Constanţa), Elena-Luiza Niță (Institutul de Studii Avansate pentru 
Cultura și Civilizația Levantului).[…] 
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__________ Cea mai înaltă 
distincție onorifică 
franceză, pentru 
directoarea 
Bibliotecii 
Universității „Ștefan 
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Universități Pe 23 septembrie 2020, prin Decret al Președintelui Republicii Franceze, 
prof. univ. dr. DHC. Sanda-Maria Ardeleanu, director al Bibliotecii 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 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. 
Într-o scrisoare semnată de Excelența Sa Doamna Laurence Auer, 
Ambasadorul Franței în România, doamna profesor Sanda-Maria 

www.crainou.ro 
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cel Mare” din 
Suceava 

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.N. Doi profesori, trei 
elevi și doi studenți, 
depistați cu COVID 
în ultimele 24 de ore 

www.obiectivdesuceava.ro 
11.11.20 

Suceava […] 
De asemenea, au fost raportate două cazuri în învățământul universitar, 
și anume un student de la Facultatea de Științe Economice și 
Administrație Publică, din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava, și unul din comuna Râșca, student la Universitatea de Medicină 
și Farmacie Iași. 
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Silviu Buculei Colegiul „Nicu 
Gane” – nobleţea 
unei şcoli la vârsta 
de 150 de ani 
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Societate Începând cu data de 2 noiembrie, timp de o săptămână, la Colegiul 
Naţional „Nicu Gane” din Fălticeni s-au desfăşurat manifestări destinate 
celebrării unui veac şi jumătate de la înfiinţarea unităţii de învăţământ. 
[…] 
Printre cei peste 100 de absolvenţi care au transmis mesaje filmate s-au 
mai numărat: prof. univ. dr. ing. Valentin Popa – rectorul Universităţii 
„Ştefan cel Mare” Suceava, fost ministru al Educaţiei şi Cercetării, 
absolvent al promoţiei 1983; prof. univ. dr. Andrei Faraon – cercetător 
şi doctor în fizică aplicată, profesor la California Institute of Technology 
– Caltech, Pasadena, SUA, promoţia 1999; prof. Margareta Labiş – sora 
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poetului Nicolae Labiş; prof. univ. dr. ing. Ilie Muscă – decan al Facultăţii 
de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management din cadrul 
Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, promoţia 1976; lector univ. dr. 
Dan Nicolae Popescu – cadru didactic al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 
promoţia 1993;[…] 

A.B. Activităţi organizate 
de Biroul Francez 
Suceava 
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Spiritual În săptămâna 9-13 noiembrie, Biroul Francez (BF) şi Centrul de Reuşită 
Universitară (CRU) din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare din 
Suceava” continuă cursurile de limbă franceză „Français au college” 
(miercuri, ora 16.30-18, la BF), „Le français, c’est facile!” (vineri, ora 
16.30-18, la BF), „Français général/DALF” (miercuri, ora 19-20.40, la BF) 
şi pregătire DELF (luni, ora 17-19, la BF). 
Activităţile tematice ale săptămânii sunt realizate de cadre didatice ale 
Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, specialităţile limba 
franceză şi muzică. Profesorii de limba franceză organizează miercuri, 
11 noiembrie, ora 11, formarea „Journée de formation pédagogique: La 
classe de FLE a distance” (propusă în cadrul cercului profesorilor de 
limba franceză – liceu). Invitată este Annick Hatterer, profesor, formator 
şi delegat CLE International, care va conferenţia pe tema „Monter un 
projet en ligne: Réaliser un carnet de voyage”. Webinarul se va 
desfăşura prin Skype.[…] 
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