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- [...] Lectoratul de limbă română al Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava deschis în cadrul Universității Naționale „Iurii Fedkovici” din 
Cernăuți organizează cursuri gratuite de limba română ca limbă străină 
pentru începători și avansați, transmite Agenţia BucPress. Cursurile vor 
fi susținute de doctorul Ioana Daniela Bălăuță, de la Universitatea 
"Ștefan cel Mare”, şi sunt deschise studenților, angajaților și profesorilor 
de la instituţia de învăţământ din Cernăuţi. Înscrierile pentru anul 2022-
2023 sunt deschise până la data de 30 septembrie, iar cursurile sunt 
programate să înceapă la 1 octombrie. [...] 
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- Consilierul local liberal, Ovidiu Paul Hrițcu, președintele Comisiei de 
tineret și sport din deliberativul local, a declarat că sportul are mare 
susținere din partea administrației locale arătând că resurse financiare 
importante sunt direcționate în vederea creării de condiții pentru marea 
performanță. Hrițcu a salutat începerea lucrărilor la baza sportivă din 
zona Metro care include un teren de fotbal tip UEFA subliniind că acolo 
va lua ființă un complex sportiv care va avea în componență mult 
așteptata sală polivalentă de 5.000 de locuri dar și un teren de  fotbal 
modern care-l va înlocui pe cel din Areni. 
„Pregătim infrastructura pentru viitoarele performanțe ale sportivilor 
suceveni”, a spus consilierul local liberal. El a menționat că sportul 
sucevean  se poate lăuda cu performanțe notabile amintind că în top se 
află  handbalul , CSU Suceava activând  cu succes în Liga Națională.  Mai 
mult, a amintit el, echipa de handbal a Universității „Ștefan cel Mare” a 
devenit campioană europeană universitară  la Jocurile Europene 
Universitare găzduite în iulie de orașul polonez Lodz.  Și fotbalul se află 
pe un trend ascendent, arată Ovidiu Paul Hrițcu, FC Foresta situându-se 
pe primul loc în Liga a treia. Consilierul local liberal a amintit și de 
rezultatele foarte bune obținute de Clubul Sportiv Municipal Suceava, 
acolo unde deține și calitatea de administrator.  „Avem rezultate 
excelente la canotaj, bune la atletism, box și lupte. Avem echipa de rugby 
în Liga I si de curând si la volei suntem in Liga I unde sperăm ca vom face 
o figură buna”, a mai spus Ovidiu Paul Hrițcu. 
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- Organizate la iniţiativa comună a Consiliului Europei şi a Uniunii 
Europene, Zilele Europene ale Patrimoniului au ajuns la a XXVIII-a 



ediţie. Pentru ediţia din anul 2022, Consiliul Europei a ales 
tema „Sustainable heritage”. Pornind de la acest generic, Ministerul 
Culturii a optat pentru tema „Împreună, în simbioză cu patrimoniul 
cultural”, argumentând în scrisoarea către muzeele din România: 
„Patrimoniul cultural comun al Europei este dinamic şi se îmbogăţeşte 
nu doar prin redescoperirea rădăcinilor comune ale popoarelor şi 
naţiunilor europene, cât şi prin continua evoluţie a iniţiativelor şi 
programelor dedicate, printre care şi Zilele Europene ale Patrimoniului. 
Acestea sunt recunoscute public şi au propria lor moştenire şi un clar 
caracter incluziv care merită să fie dezvoltat şi studiat sistematic”. 
În data de 10 septembrie, cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului, 
Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” a 
propus câteva activităţi. 
Începând cu ora 11:00, în parteneriat cu Centrul Judeţean pentru 
Cultură, instituţia a organizat o masă rotundă cu genericul „Vocaţia 
coezivă a culturii: naraţiuni identitare, azi”. Comunicările şi discuţiile au 
avut subiectele: „Patrimoniul cultural european – vocaţia coezivă a 
culturii: valori cultural-identitare şi dialog intercultural” (Iulian 
Costache, Ambasada României la Berlin/ Memorialul Ipoteşti); „Despre 
conservare şi dezvoltare: din experienţa de dialog civil cu administraţia 
municipală pe tema: «Nucleul istoric al Chişinăului»” (Alexandru 
Corduneanu, Grupul Civic pentru Patrimoniu Cultural, Chişinău); „Noi 
şi ceilalţi. Naraţiune bucovineană” (Mircea A. Diaconu, Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din Suceava/ Memorialul Ipoteşti); „Monumente 
arheologice din judeţul Botoşani. Rezultate şi perspective ale cercetărilor 
recente” (Adela Kovács, Muzeul Judeţean Botoşani); „Punerea în valoare 
a Centrului Istoric al municipiului Botoşani prin proiecte 
transfrontaliere” (Dănuţ Huţu, Direcţia Judeţeană de Cultură Botoşani); 
„Din patrimoniul Memorialului Ipoteşti: documente inedite în Fondul 
Documentar” (Ala Sainenco, Memorialul Ipoteşti). 
Dezbaterea s-a desfăşurat în format mixt (online şi cu prezenţă, în Sala 
„Horia Bernea”), fiind transmisă în direct pe pagina de Facebook a 
Memorialului Ipoteşti. 
Vizitatorii Memorialului Ipoteşti au parte de două expoziţii: „Tabăra de 
pictură de la Ipoteşti, ediţia 2022” – în Sala Portaluri; „Ilustratori ai 
operei eminesciene în ediţii Eminescu” – în Sala „Horia Bernea”. 
Reamintim că, în această perioadă, Memorialului Ipoteşti a prezentat la 
Chişinău două expoziţii: la Muzeul Naţional de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu” – „Poeţi contemporani cu Eminescu”; la Biblioteca 



Municipală „B.P. Hasdeu” – „Memorialul Ipoteşti – retrospectivă”. 
 


