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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu 10 ani de teatru 
studenţesc la 
Suceava 

monitorulsv.ro 
23.11.21 

- Universitatea „Ştefan cel Mare” şi Casa de Cultură a Studenţilor anunţă 
aniversarea a 10 ani de existenţă a Teatrului Studenţesc „Fabulinus” la 
Suceava. 
Marcarea acestui moment de sărbătoare se va face în sala de spectacol 
Auditorium „Joseph Schmidt”, unde marți seara, începând cu ora 19.00 
va avea loc o nouă reprezentaţie a celei mai recente producţii a trupei de 
teatru universitar, spectacolul „Autoportret”, inspirat de Rose Ausländer, 
în regia lui Cosmin Panaite. 
Montarea acestei piese este parte din proiectul internațional 
„Selbstportrait – Versuche der Verortung”, finanțat de Guvernul Federal 
German, Biroul pentru Cultură și Mass-Media (BKM) și Guvernul 
Regional Bezirk Schwaben, Biroul pentru Parteneriatele Europene, 
sprijinit de Consiliul Județean Suceava și Consiliul Regional Cernăuți. 
O scurtă istorie a Teatrului Studenţesc ”Fabulinus” o face Prorectorul 
USV, prof.univ.dr. Mihai Dimian: 
„Teatrul Studenţesc «Fabulinus» s-a înfiinţat în noiembrie 2011, la 
iniţiativa rectorului Universităţii «Ştefan cel Mare» din Suceava din 
perioada respectivă, prof.univ.dr.ing. Adrian Graur şi a unui grup de 
studenţi suceveni, cea mai implicată dintre ei fiind Oxana Greadcenco. 
Într-un oraş care nu avea la acea dată un teatru propriu, această iniţiativă 
a răspuns atât nevoii de teatru a studenţilor suceveni, cât şi a publicului 
larg, oferind totodată studenţilor şi elevilor suceveni sanşa de a se 
dezvolta armonios, de a-şi stimula imaginaţia, memoria şi chiar de a se 
descoperi pe sine. Prin atragerea cunoscutului actor şi regizor Ioan 
Sapdaru, de la Teatrul Naţional «Vasile Alecsandri» din Iaşi, stagiunea 
teatrală studenţească s-a deschis în martie 2012, pe scena 
Auditoriumului «Joseph Schmidt», cu piesa «Visul unei nopţi de vară», 
de William Shakespeare. «Fabulinus» a continuat sub îndrumarea 
maestrului Ion Sapdaru până în toamna anului 2014, când ştafeta a fost 
predată unui tânăr discipol, actorul Ioan Crețescu de la Teatrul «Mihai 
Eminescu» din Botoşani, care a coordonat noi generaţii de studenţi. 
Odată cu înfiinţarea Teatrul Municipal «Matei Vişniec» din Suceava, s-a 
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dezvoltat şi o strânsă colaborare cu noua instituţie, coordonarea 
«Fabulinus» fiind preluată de actorul teatrului sucevean Cosmin Panaite, 
în toamna anului 2017.  
Noua formulă a Teatrului studenţesc «Fabulinus» a debutat în ianuarie 
2018, cu spectacolul «Pisica Verde» de Elise Wilk şi a pus în scenă alte 
patru noi spectacole pe parcursul ultimilor trei ani. Micul «Fabulinus» 
împlineşte 10 ani de activitate, cu repetiţii şi spectacole, cu emoţii şi 
întrebări, cu râsete şi lacrimi pe feţele zecilor de mii de spectatori din 
USV, dar şi din cadrul turneelor efectuate în România, Republica 
Moldova şi Ucraina. Aniversare fericită, studenţi talentaţi şi clipe de 
neuitat pentru spectatori!” 

- Biblioteca USV 
organizează a şaptea 
ediţie a Salonului 
Internaţional de 
Carte Alma Mater 
Librorum. 

crainou.ro 
22.11.21 

- Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu 
Centrul de Reuşită Universitară şi Alianţa Franceză din Suceava, 
organizează, în perioada 25 – 26 noiembrie a.c., cea de-a VII-a ediţie a 
Salonului internaţional de carte „Alma Mater Librorum”, în format 
hibrid. 
Dedicat Zilei Bucovinei, după o întrerupere de un an, singurul salon de 
carte din România organizat de o universitate, într-o universitate, se 
bucură, la această nouă ediţie, de o participare largă din Republica 
Moldova, Ucraina, Franţa, Statele Unite ale Americii şi România, anunţă 
organizatorii. 
Astfel, 20 de edituri, case editoriale, librării sunt prezente în format fizic 
sau online. 
Şase axe importante de dezbatere structurează evenimentele Salonului: 
„Publicarea, editarea şi accesul la publicaţii” – moderator, lector univ. dr. 
Victor-Andrei Cărcăle; 
„Nevoia de lectură, nevoia de informare” – moderator, asistent univ. dr. 
Costel-Ioan Cioban; 
„Când, cum şi ce mai scriem?” – moderator, bibliotecar Ramona Ţabrea; 
„Ziua Internaţională a Profesorului de Limbă Franceză” – moderator, 
lector univ. dr. Mariana Şovea; 
„Diversificarea formelor de lectură” – moderator, asistent univ. dr. Ioan 
Fărmuş; 
„Noi experienţe ale vieţii” – moderator, lector univ. dr. Marius Cucu. 
În cadrul manifestării sunt prevăzute peste 30 de lansări şi prezentări de 
carte şi de reviste, conferinţe, numeroase întâlniri cu autorii, editorii, cu 
personalităţi ale culturii româneşti şi străine, cu tineri creatori de 
literatură. 
Acestea sunt evenimente care se vor desfăşura în holul central al corpului 



istoric al USV, în sala de lectură „Mihail Iordache” şi în sala de lectură 
Periodice din corpul A. 
Ca în fiecare an, Salonul internaţional de carte „Alma Mater Librorum” 
are un invitat de onoare care, la această ediţie, este Editura Cartier din 
Chişinău. 
Tot ca în fiecare an, acest salon de carte lansează manifestări în jurul ideii 
de lectură, descoperă şi promovează tinere talente, încurajează 
cercetarea ştiinţifică. 
Şi tot ca în fiecare an, dialogul generaţiilor devine unul dintre punctele 
de atracţie ce identifică salonul de carte de la USV. 
În cadrul manifestării vor fi înmânate 12 diplome speciale şi peste 50 de 
diplome de participare. 
Salonul internaţional de carte „Alma Mater Librorum” este deschis şi 
publicului larg, pe baza certificatului de vaccinare.  

- O echipă USV a 
câştigat, în 
premieră, Concursul 
studenţesc CTF 
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- În perioada 18-19 noiembrie, Facultatea de Inginerie Electrică și știința 
Calculatoarelor din cadrul Universității ”Ştefan cel Mare” din Suceava a 
organizat, împreună cu partenerii săi, cea de a VI-a ediție a Concursului 
studențesc în domeniul securității informatice CTF-USV 2021 (Capture 
The Flag). 
La concurs au participat 16 echipe din Suceava, București, Iași, Cluj-
Napoca, Sibiu, Oradea, Cernăuți, Chișinău. Vineri, 19 noiembrie, a avut 
loc, online, festivitatea de premiere a ediției din acest an. Echipa USV 
formată din studenții Răzvan Axinia, Valentin Boghean, Ştefan șovea și 
Andrei Robert Cuzenco, a ocupat, în premieră, locul I. 
Competiția a constat în rezolvarea unui număr de probleme de securitate 
informațională, cu dificultate progresivă, constând în găsirea unor coduri 
(flags) prin penetrarea unor aplicații web sau sisteme cu vulnerabilități 
induse. Platforma de concurs a fost disponibilă pentru concurenți 
continuu, timp de 24 de ore. „Concurenții au utilizat soluții de investigare 
diverse, într-un mediu virtual găzduit pe o platformă informatică 
dedicată. Din cauza nivelului ridicat de dificultate al ediției din acest an, 
nicio echipă nu a reușit să rezolve toate problemele propuse. Potrivit 
regulilor concursului, fiecare problemă rezolvată aduce un punctaj care 
ține seama și de ordinea identificării flag-urilor respective, astfel încât, 
după finalizarea probelor, este generat automat un clasament. Punctajul 
final este validat după analiza rapoartelor elaborate de echipe. Pregătirea 
problemelor de concurs și evaluarea rezultatelor obținute este asigurată 
imparțial de partenerii din mediul economic, cu experiență în domeniul 
securității informaționale, co-organizatori ai manifestării”, au transmis 
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reprezentanții USV. 
În contextul restricțiilor impuse de pandemia Covid-19, concursul, 
devenit o tradiție la USV, s-a desfășurat online. Echipa de organizatori a 
fost coordonată, și în acest an, de prof.dr.ing. Alin Potorac (USV). Alături 
de universitate, în organizare au fost implicați parteneri din mediul 
economic – Safetech Innovations București și Assist Software Suceava. 
Aceștia au oferit un important sprijin logistic si tehnic, asigurând 
totodată și fondurile necesare pentru premierea câștigătorilor. 

- USV: Proiect pentru 
îmbunătăţirea 
relaţiei profesor-
student 

centruldepresa.ro 
22.11.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava derulează un proiect care are 
drept scop îmbunătățirea și dezvoltarea relației dintre profesori și 
studenți. Printre profesorii implicați în proiectul intitulat „Suport 
instituțional pentru creșterea calității actului didactic universitar în 
contextul pandemiei, prin consiliere psihopedagogică, etică și 
promovarea unui stil de viață sănătos” se numără Florin Leuciuc, Liliana 
Bujor și Bogdan Popoveniuc. Prezenți în studioul Radio Top, aceștia au 
declarat că au fost luate în calcul trei direcții: dezvoltarea capacității de 
relaționare pozitivă și eficientă a profesorilor cu studenții, conduita etică 
a cadrelor didactice în relația cu studenții și promovarea unui stil de viață 
sănătos. Florin Leuciuc, prodecan al Facultății de Educație Fizică și 
Sport, a afirmat că se merge pe aceste trei componente fiindcă au 
relevanță pentru comunitatea academică. Proiectul a început să fie 
creionat din noiembrie-decembrie 2020, la inițiativa sa, a rectorului 
Valentin Popa, a profesorului Bogdan Popoveniuc, directorul Școlii 
doctorale de Științe Socio-Umane de la USV, și a decanului Facultății de 
Științe ale Educației, Adina Colomeischi. Proiectul în valoare de 436.400 
de lei a fost finalizat în martie, iar activitățile au demarat în mai, după ce 
s-a primit răspunsul de acceptare la finanțare. Lectorul universitar 
doctor Liliana Bujor, de la Facultatea de Științe ale Educației, a spus că 
proiectul este unul care solicită resurse de timp și energetice, și că se 
declară mulțumită de rezultate. 

Oana Șlemco Preţul plătit de 
Suceava, judeţul cu 
cei mai puţini 
vaccinaţi, dar primul 
ieşit din pandemie 

adevarul.ro 
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- Judeţul Suceava, care are cea mai mică rată de vaccinare din ţară, a 
înregistrat un număr dublu de decese provocate de noul virus, faţă de 
media naţională, în valul patru al pandemiei de COVID-19.  
Suceava este primul judeţ din ţară care a dat semne că iese din valul 4 al 
pandemiei, cu toate că înregistrează cel mai mic număr de persoane 
vaccinate la nivel naţional. Situaţia paradoxală a ridicat numeroase 
întrebări, la care instituţiile sanitare ale statului nu s-au grăbit să 
răspundă. Antivacciniştii au profitat de lipsa explicaţiilor oficiale şi au 
interpretat situaţia în ideea că tocmai mica acoperire vaccinală a făcut ca 

suceava.robo-stiri.ro 
22.11.21 
intermediatv.ro 
22.11.21 



Suceava să fie primul judeţ din ţară care a păşit în scenariul verde al 
valului 4. Profesorul Mihai Dimian, de la Universitatea „Ştefan cel Mare”, 
din Suceava, are o cu totul altă opinie. Universitarul a arătat într-o 
postare pe contul său de Facebook că, în perioada 1 septembrie -19 
noiembrie, Suceava a înregistrat 12.632 de persoane infectate cu noul 
virus, ceea ce înseamnă 2 % din populaţia rezidentă. În intervalul 
menţionat, judeţul a înregistrat 744 de decese provocate de COVID-19, 
ceea ce reprezintă o rată de 5,9 la sută, raportat la numărul infectaţilor. 
În judeţul cu cei mai puţini vaccinaţi din ţară, rata persoanelor decedate 
este aproape dublă faţă de cea înregistrată la nivel naţional. „În judeţul 
Suceava s-au înregistrat oficial 744 de decese COVID, ceea ce reprezintă 
0,12% din populaţie şi 5,9% din cazuri, comparativ 0.10% din populaţie 
şi 3,11% din cazuri la nivelul României, sau 0,016% din populaţie şi 
0,37% din cazuri la nivelul UK”, se arată în postare. 
Vestea proastă este că rata reală a deceselor ar putea fi şi mai mare faţă 
de cea oficială în condiţiile în care populaţia rezidentă care nu locuieşte 
efectiv în judeţ are o pondere mult mai mare în Suceava decât la nivelul 
României. Suceava ocupă primul loc pe ţară în clasamentul copiilor cu 
cel puţin un părinte plecat la muncă în străinătate. Totodată, cel mai 
probabil, şi numărul persoanelor infectate este mai mare, ţinând cont că 
mulţi suceveni infectaţi nu apar în statisticile oficiale pentru că nu s-au 
testat şi s-au tratat acasă, unde şi-au administrat medicamente de 
contrabandă, produse în Ucraina, pe care le-au cumpărat din bazarul 
situat în lunca Sucevei. „Cu regret vă spun că am "învins" valul 4 al 
pandemiei MURIND! Sper că ne vom pregăti mai bine pentru valul 5 şi 
nu vom mai da ascultare unor omuleţi verzi care consideră că Suceava a 
trecut cu bine acest val al pandemiei comparativ cu restul României sau 
cu Occidentul!”, a transmis prof.univ.dr.ing. Mihai Dimian.  

Daniela 
Micuțariu 

Alianţa Franceză din 
Suceava organizează 
Ziua Internaţională 
a Profesorului de 
Franceză 
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- Alianța Franceză din Suceava, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava, Centrul de Reușită Universitară și Biblioteca USV, 
organizează pe 25 noiembrie 2021, în cadrul Salonului de carte „Alma 
Mater Librorum”, Ziua Internațională a Profesorului de Franceză (JIPF). 
Acest eveniment cu largă rezonanță internațională reprezintă o bună 
ocazie, o dată pe an, de a saluta și de a le mulțumi tuturor celor care 
predau limba franceză și culturile francofone în întreaga lume. În 
România, această zi îi celebrează pe cei 6.000 de profesori de limba 
franceză. În județul Suceava sunt onorați 302 profesori de franceză, 
dintre care 53 în municipiul Suceava, cărora le este dedicată ziua de 25 
noiembrie. 
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Cu acest prilej, începând cu ora 16.00, în Holul Central al Corpului istoric 
A al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și în Sala de lectură 
periodice vor avea loc mai multe evenimente: vernisajul expoziției de 
afișe ale activităților francofone organizate de profesorii de limba 
franceză din județul Suceava; lansarea volumului Grammaire de la 
langue roumaine – Gramatica limbii române de V. Mircesco, ediție 
îngrijită de prof. univ. dr. Rodica Nagy; dezbaterea „Que lisent les 
ados?”/„Ce mai citesc adolescenții?” cu participarea a 12 elevi și 3 
profesori de la Liceul „Amboise Paré” din Laval, Franța; prezentarea 
proiectelor Librăriei M’Lire din Laval; lansarea numărului 5 al revistei 
Rythmes, couleurs et paroles francophones de promovare a limbii 
franceze, a civilizațiilor și culturilor francofone; prezentarea cărților și 
metodelor de franceză ale Centrului de carte străină Sitka (Mariana Guțu, 
reprezentant Sitka); înmânarea atestatelor eliberate de Organizația 
Internațională a Francofoniei la stagiul “La Rentrée francophone” ediția 
2021 elevilor și profesorilor participanți. 
Manifestările înscrise în programul zilei de 25 noiembrie se vor desfășura 
sub sloganul „Vivent les profs de francais!”. Responsabilii acestui 
program sunt profesor DHC Sanda-Maria Ardeleanu, președinte de 
onoare al Alianței Franceze, lector univ. dr. Mariana Șovea, directoarea 
Alianței Franceze și Daniela Sandu, președinta Asociației Suceava-Laval 
„Curcubeul Succesului”. 

Radu Pop Eveniment unic 
pentru cercetarea 
alimentară din 
România 

stiripesurse.ro 
22.11.21 

- A început INOVALIMENT, singurul târg dedicat exclusiv cercetării 
alimentare din România. Timp de 5 zile vor avea loc sesiuni de prezentare 
a lucrărilor și proiectelor de cercetare alimentară înscrise la această 
ediție, care se desfășoară online, în perioada 22-26 noiembrie. 
Tema din acest an este „Tehnologii alimentare orientate spre creșterea 
calității vieții”, iar în cadrul târgului vor fi prezentate zeci de lucrări de 
cercetare științifică și vor avea loc zilnic conferințe susținute de experți 
în domeniu. 
Evenimentul este organizat de Senatul Științific al Fundației Dan 
Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Facultatea de 
Științele și Ingineria Alimentelor din cadrul Universității Dunărea de 
Jos, Galați, Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor din cadrul 
USAMV Cluj și Forumul Inventatorilor Români. 
PROGRAM - Conferințele științifice INOVALIMENT […] 
25 Noiembrie – „Alimente funcționale și bioprocesare” 
„Dezvoltarea și implementarea de metode instrumentale, pentru 
autentificarea mierii de albine și depistarea falsificărilor” – ora 10:00 
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Speaker: Prof. Mircea Oroian, Decan, Facultatea de Inginerie Alimen-
tară, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava. […] 

Claudia Diță Lansare de carte: 
”Visul Măriei Sale” 
de Andrei Breabăn 

cadranpolitic.ro 
22.11.21 

- Scriitorul  și jurnalistul  Andrei Breabăn dăruiește cititorilor iubitori de 
lectură un nou roman istoric sub titlul ”Visul Măriei Sale”, 
volum  consacrat Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt al Moldovei. 
Lansarea cărții va avea loc la Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” 
din Suceava, în cadrul prestigiosului Salon Internaţional de carte Alma 
Mater Librorum, aflat la a VII-a ediție. Evnimentul se va desfășura vineri, 
26 noiembrie, în Sala de Lectură „Mihail Iordache”. 
Recenzia cărții a fost publicată în revista „Convorbiri Literare”, în luna 
noiembrie, sub semnătura reputatului publicist și scriitor Ioan 
Holban.[…] 

Irina Ursachi Simpozionul 
„Moştenirea 
spirituală a 
Mitropolitului Petru 
Movilă în spaţiul 
românesc” 

doxologia.ro 
22.11.21 

- La 375 de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Ierarh Petru Movilă, 

Mitropolitul Kievului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 

Calinic și cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii, Arhiepiscopia 

Sucevei și Rădăuților organizează în zilele de 22 și 23 noiembrie 2021, 

Simpozionul Național „Moștenirea spirituală a Mitropolitului Petru 

Movilă în spațiul românesc”. […] 

Evenimentul, transmis online pe pagina oficială de Facebook a 
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a fost moderat de arhid. lector univ. 
dr. Vasile M. Demciuc, consiler eparhial în cadrul Sectorului Monu-
mente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească. 
Sesiunea comunicărilor a debutat cu prezentarea „Cultură și politică în 
activitatea lui Petru Movilă”, susținută de prof. univ. dr. Adrian 
Cioroianu de la Universitatea Bucureşti. […] 
În continuare, pr. prof. dr. Florin Ţuscanu, reprezentant al 
Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, a susținut comunicarea: 
„Episcopia Romanului în epoca Movileștilor. Câteva considerații”, iar 
doamna prof. univ. dr. Olimpia Mitric, de la Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, a prezentat lucrarea „Considerații asupra prezenței 
operei tipărite a lui Petru Movilă în colecții din Moldova”. […] 

 

 


