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Sinteza articolului 

- Copiii, exemple 
pentru cei mari 

radiotop.ro 
12.07.21 

- Nu o dată s-a demonstrat că cei mari ar fi bine să ia exemplu de la cei mici. 
Și acum un exemplu concret de la Suceava. Echipa de handbal a 
Universității „Ștefan cel Mare” a câștigat Campionatul Național destinat 
juniorilor II. Și l-a câștigat detașat. Cei mari, cei din echipa de seniori, care 
s-au târât prin Liga Zimbrilor și abia s-au salvat de la retrogradare, ar 
trebui să ia exemplu de la cei mici. În altă ordine de idei, primarul Ion 
Lungu a spus că Suceava este foarte aproape de a avea o sală polivalentă. 
De ani de zile promite asta primarul, dar acum spune că, într-adevăr, visul 
va deveni realitate. În cadrul unei emisiuni la postul nostru de radio, 
domnul Lungu a spus că în Sistemul Electronic de Achiziții Publice a fost 
urcată licitația privind construirea sălii polivalente și că lucrările ar urma 
să demareze până la sfârșitul anului. Acest lucru se datorează în mare 
măsură performanței deosebite a micilor handbaliști. A declarat Ion 
Lungu: „Suntem pe un drum bun. Este un lucru important că am reușit să 
punem pe orbită sala polivalentă, mai ales că noi avem Centrul Național 
Olimpic de pregătire a juniorilor la handbal. Copiii noștri de la juniori II 
sânt campioni naționali și a cântărit mult”. Primarul a mai afirmat că la 
pachet va veni și un teren pentru fotbal de dimensiuni omologate de UEFA 
și o tribună cu 500 de locuri. Adică, o arenă de jucărie. De ce nu se face și 
la noi un stadion ca la Craiova, de pildă? Dar cine să joace pe el? Foresta 
Suceava? Pentru țurcă nu-ți trebuie stadion, țurca putând-se juca și în parc, 
și pe deal, și pe stradă. Dacă Suceava va avea sală polivalentă o va avea 
datorită micilor fotbaliști și dacă nu avea stadion nu va avea din cauza 
marilor fotbaliști. Mari între ghilimele. Ăștia marii de la fotbal, dar și de la 
handbal, ar trebui să învețe ceva de la cei mici. 

- Simpozionul 
internațional 
„Contribuția 
bibliotecii la 
afirmarea 
diversității culturale 

stirisuceava.net 
09.07.21 

- În perioada 15-17 iulie 2021, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava vă invită la cea de-a V-a ediție a Simpozionului național cu 
participare internațională CONTRIBUȚIA BIBLIOTECII LA AFIRM-
AREA DIVERSITĂȚII CULTURALE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC, cu tema: 
„Noi modalități de prelucrare și transmitere a informației în instituțiile de 
educație și cultură”. 

amosnews.ro 
09.07.21 
ziaruldepenet.ro 
09.07.21 



în spațiul 
românesc”, la USV  

svnews.ro 
09.07.21 

Întâlnirea va avea loc în sala Auditorium „Joseph Schmidt” și se va 
desfășura atât on-site, cât și on-line, prin platforma Google Meet.  
Peste 50 de participanți au răspuns invitației Bibliotecii USV: personalități 
ale culturii și educației din instituții de prestigiu din țară (București, Cluj, 
Iași, Ploiești, Alba Iulia, Roman, Bacău, Suceava) și străinătate (Italia, 
Grecia, Ucraina, R. Moldova), profesori din învățământul universitar și 
preuniversitar, directori de bibliotecă, reprezentanți ai minorităților etnice 
din România, artiști plastici, scriitori, publiciști, sociologi, cercetători 
științifici, bibliotecari, doctoranzi, masteranzi, studenți. 
Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Italienilor din 
România – Ro.As.It., Asociația Bibliotecarilor din România – A.B.R. și 
Casa Corpului Didactic „George Tofan” din Suceava. 
Cele patru secțiuni din cadrul programului Simpozionului național cu 
participare internațională sunt: 
Noi paradigme în activitatea bibliotecarului în perioadă de criză sanitară; 
Diversitatea informațiilor și rolul lor în inițierea schimburilor culturale și 
educaționale în perioada pandemiei SARS-CoV-2, 2019-2021; Creația 
scrisă și adaptarea acesteia în contextul pandemiei; Anul Dante: 700 de ani 
de la moartea Poetului Suprem - Anno Dantesco: 700 anni dalla morte del 
Sommo Poeta. 
Vor avea loc comunicări științifice, lansări de carte, difuzarea unor filme 
documentare („Traian” și „Drumul talienilor”), Conferința: Dante e 
Traiano – susținută de prof. univ. dr. Livio ZERBINI, Universitatea din 
Ferrara, vernisaj de expoziție de pictură (Galeria de Artă a USV, corp A), 
excursie documentară, vizitarea Bibliotecii USV. 

radiotop.ro 
09.07.21 
bitnews.ro 
09.07.21 

Oana Șlemco Gafele repetate ale 
unei primării de la 
țară, care au dus la 
pierderea unei 
finanțări de 500.000 
de euro 

adevarul.ro 
10.07.21 

- Primăria Moara, din județul Suceava, a blocat un proiect de construire a 
unei grădinițe în Campusul II al Universității "Ștefan cel Mare", care se află 
pe raza comunei. Motivul invocat este pueril, dar în final a dus la pierderea 
unei finanțări de 500.000 de euro. Știri pe aceeași temă Cum se primește, 
de la stat, 1 milion de lei pentru contra-performanță... Sorin Cîmpeanu, 
despre admiterea în liceu: „Concursul de admitere în l... De ce blochează 
președintele Iohannis reforma în educație? Din orgoliu... În 2018, 
Ministerul Educației i-a atribuit județului Suceava bani pentru construirea 
a două grădinițe. Una în municipiul reședință de județ, mai exact în 
cartierul Ițcani, iar cea de-a doua în Campusul II al Universității „Ștefan cel 
Mare”, pe raza comunei Moara. Doar investiția din cartierul Ițcani a 
început să prindă contur. Cea de la Moara a fost blocată de primărie. În 
2019, Universitatea „Ștefan cel Mare” (USV) a cerut prelungirea 
certificatului de urbanism pentru demararea proiectului de construire 

ziar.com 
10.07.21 
stiri-covid19.eu 
10.07.21 



grădiniței, dar s-a izbit de un refuz primarul Eduard Dziminchi. Alesul local 
a explicat că vrea să construiască o altă grădiniță, pe alt amplasament, și că 
localitatea n-are nevoie de două astfel de unități. Asta în condițiile în care 
prorectorul USV Mihai Dimian a declarat în 2018 că grădinița din 
Campusul II va deservi atât comuna Moara, cât și cartierul Obcini al 
municipiului Suceava. În plus, ar fi fost și un loc de practică pentru 
studenții Facultății de Științe ale Educației. „Am considerat necesar să 
efectuăm demersurile mai sus amintite (n.red. demersurile se referă la 
construirea unei noi grădinițe pe alt amplasament decât terenul USV) 
deoarece au existat cereri numeroase ale locuitorilor din zonă, dar 
considerăm că demersurile dvs pentru construirea a încă unei noi grădinițe 
în satul Bulai sunt inoportune neavând un număr suficient de copii pentru 
două grădinițe”, se arată într-un răspuns pe care l-a primit Universitatea 
„Ștefan cel Mare” de la Primăria Moara. Din păcate, în cele din urmă, 
primăria nu a mai construit nicio grădiniță. A pierdut finanțarea de 
500.000 de euro pentru proiect pentru că nu a putut să pună la dispoziția 
constructorului o suprafață de teren liberă de sarcini, deși s-a angajat să 
facă lucrul acesta. 
Pe suprafața de teren prevăzută în proiectul primăriei este un fânar care 
aparține Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-
Sisești”, la care reprezentanții Academiei nu au vrut să renunțe. Primarul 
comunei Moara, Eduard Dziminschi, a declarant că atunci când a demarat 
procedura de construire a grădiniței avea un acord verbal al Academiei. 
Eduard Dziminschi susține că USV nu era eligibilă pentru proiectul privind 
construirea unității pentru preșcolari, dar a recunoscut că în situația în care 
instituția academică punea terenul la dispoziție, putea să încheie un 
parteneriat cu Primăria Moara, instituție eligibilă. Întrebat de ce nu a 
încheiat parteneriatul, primarul a răspuns că în Campusul II nu sunt 
utilități, problemă pe care trebuia să o rezolve primăria. Pe terenul cu 
fânarul buclucaș ar fi și apă și canalizare și gaz. Pe de altă parte, alesul local 
a explicat că respectivul fânar este într-o stare deplorabilă și riscă să de 
prăbușească. Mai mult, terenul este neîngrijit și a devenit casa perfectă 
pentru vulpi și șobolani.  

- În cadrul 
Parteneriatului cu 
Regiunea Schwaben, 
universitatea din 
Suceava are o 
colaborare eficientă 

newsbucovina.ro 
09.07.21 

- Prefectul Județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a participat, în perioada 7-8 
iulie, din partea Instituției Prefectului – județul Suceava, la cea de-a XXIV 
-a sesiune a Comisiei guvernamentale româno-germane pentru 
problematica etnicilor germani din România, eveniment care a avut loc la 
Poiana Brașov. Din partea Instituției Prefectului, la lucrările Comisiei au 

svnews.ro 
09.07.21 



cu Bukowina Institut 
din Augsburg, dar și 
cu alte 11 
universități din 
Germania, unde, 
studenți și cadre 
universitare au 
beneficiat de burse 
în cadrul unor 
programe de cursuri 
de limbă și civilizație 
germană. 

stirilevivafm.ro 
09.07.21 

participat reprezentanții a 9 județe din România, județe care au comunități 
de etnici germani. 
Instituția Prefectului-județul Suceava a manifestat întreaga disponibilitate 
și a acordat sprijin în toate acțiunile derulate la nivelul județului. Dintre 
cele mai importante, evidențiem cele ale Forumului  Democrat Regional al 
Germanilor din Bucovina. 
În ceea ce privește domeniul educațional, în scopul păstrării identității 
naționale a etnicilor germani, limba modernă germană este studiată în 21 
de școli gimnaziale și în regim intensiv bilingv în 3 colegii naționale, unde 
se susține și examen de certificare Sprachdilpom. 
Învățământul superior sucevean, reprezentat de Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, este ancorat permanent în activitatea de valorificare a 
tradițiilor bucovinene de cooperare interetnică și interconfesională. 
În cadrul Parteneriatului cu Regiunea Schwaben, Universitatea din 
Suceava are o colaborare eficientă cu Bukowina Institut din Augsburg, dar 
și cu alte 11 universități din Germania, unde, studenți și cadre universitare 
au beneficiat de burse în cadrul unor programe de cursuri de limbă și 
civilizație germană.[…] 

- „Luna Diasporei”, 
între evenimente 
culturale și grija 
pentru copiii care 
rămân acasă după ce 
le pleacă părinții la 
muncă peste hotare 

obiectivdesuceava.ro 
12.07.21 

- Luna Diasporei este un program al administrației județene sucevene care 
se derulează din 2016 în luna august – cu o oprire în anul 2020 în contextul 
pandemiei  – și este dedicat sucevenilor care trăiesc peste hotare. Citiți mai 
jos programul manifestărilor care vor fi organizate în acest an, începând cu 
data de 1 august. 
Anul acesta a fost reluat programul „Luna Diasporei” care, oficial, va 
debuta pe data de 1 august, la ora 12:000, la Palatul Administrativ (Sala 
Unirii), evenimentul fiind organizat de Muzeul Național al Bucovinei unde 
vor participa reprezentanții unor instituții de la nivel central și local care 
gestionează problematici de interes pentru Diaspora.[…] 
Totuși, „Luna Diasporei” se va încheia pe data de 31 august cu un 
eveniment destinat anumitor categorii de public, titlul fiind destul de 
elocvent: „Părinții pleacă, noi rămânem”. Onoarea de a încheia șirul 
evenimentelor din „Luna Diasporei” i-a revenit Universității „Ștefan cel 
Mare” în calitate de gazdă, dar și ca partener al respectivului curs de 
instruire pentru specialiști pe tema protecției copiilor cu părinții plecați la 
muncă în străinătate, parteneri ai cursului „Părinții pleacă, noi rămânem” 
organizat de „Salvați Copiii” fiind alături de Universitatea „Ștefan cel Mare” 
și CJ Suceava, DGASPC Suceava, IȘJ Suceava, CJRAE Suceava și DSP 
Suceava.[…] 

 


