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Concert „Sophie de 
Quay” în cadrul „La 
Rentrée 
francophone à 
Suceava” 
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- În Auditoriumul „Joseph Schmidt”al Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava va avea loc joi, 6 octombrie 2022, începând cu ora 19.00, un 
concert susținut de artiștii elvețieni Sophie Loretan și Simon Jaccard, 
membrii grupului „Sophie de Quay”. 
Grupul reprezintă „o voce unică, un spirit liber, un povestitor care 
vorbește despre iubire, despre frumusețea lumii, dar și despre nebunia 
ei”. Sophie este ea însăși o fire rebelă și o călătoare: născută în Elveția, a 
crescut în Singapore și New York și a studiat la Geneva, Paris și Shanghai. 
Este pasionată de oameni și de modul lor de viață. A explorat deja 42 de 
țări, dintre care 13 prin intermediul muzicii sale, un mijloc de 
comunicare pe care îl folosește pentru a construi punți între culturi și 
generații. 
Sophie crede în întâlnirile care îți schimbă viața, precum cea pe care a 
avut-o cu Simon Jaccard, multi-instrumentist și producător muzical de 
renume internațional, în anul 2016. Simon îi propune proaspetei 
absolvente de Ecole Hotelière să creeze proiectul muzical Sophie de Quay 
și să devină muza și ambasadoarea lui. Succesul acestui proiect s-a 
materializat în 250 de concerte, 2 albume – „Drop the Mask” și „Y”, dar 
și numeroase single-uri și proiecte muzicale precum cel realizat cu tânăra 
pictoriță afgană Sahar Rezai. 
Evenimentul face parte dintr-un turneu Sophie de Quay în România 
(Iași, Suceava, București), organizat cu sprijinul Ambasadei Elveției în 
România. Coorganizatori ai evenimentului la Suceava sunt Alianța 
Franceză din Suceava, Casa de Cultură a Studenților Suceava, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Centrul de Reușită 
Universitară, Agenția Universitară a Francofoniei. Intrarea la concert 
este gratuită, în limita locurilor disponibile. 
La Suceava, Concertul Sophie de Quay marchează începutul activităților 
din cadrul „La Rentrée francophone à Suceava”, manifestare consacrată 
începutului de an școlar francofon și destinată profesorilor și viitorilor 
profesori de limba franceză, dar și tuturor francofonilor și francofililor 
din județul și orașul Suceava. Această manifestare ajunsă la cea de-a 
doua ediție va cuprinde, pe lângă concertul de muzică pop Sophie de 
Quay, un spectacol de marionete realizat de renumita companie belgiană 
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Jordi Vidal și două ateliere de formare în domeniul benzii desenate și al 
comunicării non-violente. 
Alianța Franceză din Suceava mulțumește Ambasadei Elveției la 
București pentru inițiativa de a aduce și la Suceava acest eveniment 
muzical, care marchează astfel începutul unei fructuoase colaborări între 
cele două instituții francofone. 

- Al 13-lea Workshop 
International de 
Compatibilitate 
Electromagnetica 
CEM 2022 
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- În perioada 14 -16 septembrie 2022, la Suceava, s-a desfășurat al 13-lea 
Workshop International de Compatibilitate Electromagnetica CEM 
2022. Workshopul a fost organizat de Institutul National de Cercetare-
Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE – CA București in parteneriat 
cu Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, Universitatea 
„Politehnica” din București și Asociația pentru Compatibilitate 
Electromagnetica din Romania, sub egida Ministerului Cercetării, 
Inovării și Digitalizării și a Ministerului Educației. 
Oracle for Research, Marc Tel S.I.T., COMTEST S.R.L., OICPE au fost 
sponsorii acestei ediții. 
Lucrările, structurate pe lecții invitate, prezentări orale și postere, au 
abordat următoarele aspecte și probleme conexe: compatibilitatea 
electromagnetica in domeniile electronica, sisteme de comunicații, 
sisteme de transport, sisteme industriale; materiale pentru 
compatibilitate electromagnetica; ecrane și soluții de ecranare 
electromagnetica; transfer de energie fără fir; calitatea energiei electrice 
și eficientizarea consumului; electronic packaging; efectele expunerii 
umane la câmpurile electromagnetice; compatibilitate bio-
electromagnetica; tehnologia 5G și sănătatea; aspecte legate de 
standardizare in domeniul CEM. 
Workshopul International de Compatibilitate Electromagnetica CEM 
2022 a avut oportunitatea sa găzduiască in dezbateri ?i schimb de idei 
specialiști de renume din domeniu, atât din tara, cat și din străinătate. 
Participanții din tari precum Franța, Polonia, Japonia, Anglia, Croația, 
Republica Moldova și Romania au susținut lucrări inițiate și dezvoltate 
in medii de cercetare proprii, precum universități, institute de cercetare, 
academii, instituții din domeniul telecomunicațiilor și standardizării, 
IMM-uri. 
Workshop-ul s-a încheiat cu ceremonia de premiere pentru cea mai buna 
prezentare orala a unui tânăr participant și cel mai bun poster. 

- Conferința cu 
participare 
internațională 
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- De Ziua Internațională a Educației, la Suceava va avea loc Conferința cu 
participare internațională „Provocări actuale în educație – tendințe și 
aspirații”, inițiată de Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava în 



„Provocări actuale în 
educație – tendințe 
și aspirații”, inițiată 
de Casa Corpului 
Didactic „George 
Tofan”, pe 5 
octombrie, la 
Suceava 

parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava, Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernăuți 
– Ucraina, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, Liceul Teoretic 
„Mihai Eminescu” Drochia și Școala Sportivă Drochia – Republica 
Moldova, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Suceava, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava și alte instituții de 
învățământ, în cadrul proiectului internațional „Provocările educației în 
societatea cunoașterii”. 
Conferința se va desfășura în format fizic, miercuri, 5 octombrie 2022, 
începând cu ora 11:00, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din 
Suceava. 
„Participarea dumneavoastră, precum și prezența unor invitați de 
renume, atât din țară, cât și din străinătate, sperăm să constituie 
premisele unui eveniment de succes!”, a transmis directorul Casei 
Corpului Didactic Suceava, prof. Traian Pușcă. 
Înscrierile se fac pe link-ul https://forms.gle/PkZRpQGpMzmActVV8 

Popa Eliza Necesități, așteptări 
și provocări: A fost 
lansat proiectul 
„Comunitatea 
românească din 
Ucraina”! 
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- Institutul de Studii Politice și Capital Social din Cernăuți a obținut în 
acest an un sprijin financiar din partea Departamentului pentru Românii 
de Pretutindeni din cadrul Guvernului României pentru derularea 
proiectului „Comunitatea românească din Ucraina: necesități, așteptări 
și provocări în perioada războiului (barometru social)”. 
Acest proiect are ca obiectiv principal realizarea unui amplu studiu 
interdisciplinar care să includă identificarea necesităților, așteptărilor și 
provocărilor din perioada războiului ale comunității românești din 
Ucraina. 
Studiul prevede cercetări în 3 dimensiuni diferite (focus grup, sondaj, 
analiza presei de limba română) cu publicarea raportului final pe site-ul 
Institutului de Studii Politice și Capital Social și tipărirea unei broșuri 
care va fi transmisă instituțiilor statului român și ucrainean, dar și 
asociațiilor comunității românești din Ucraina. Studiul va avea o bază 
metodologică interdisciplinară, fiind publicată ulterior, potrivit 
bucpress.eu. 
Proiectul derivă din necesitatea de a stabili la nivelul politicii României, 
dar și Ucrainei, necesitățile reale ale comunității românești și percepțiile 
sociale actuale. [...] 
Coordonare și sprijin 
Institutul de Studii Politice și Capital Social (IPSSC) este un centru 
analitic înregistrat la Cernăuți (Ucraina) ca ONG cu profil științific 
pentru desfășurarea unor cercetări în domeniul științelor politice, 



sociologiei, relațiilor internaționale și geopoliticii. Un scop important al 
centrului analitic este elaborarea unor recomandări practice și facilitarea 
acumulării capitalului social în spațiul transfrontalier Ucraina – 
România. Proiectul este coordonat de dr. Marin Gherman, directorul 
Institutului de Studii Politice și Capital Social, lect. univ. asociat al 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, jurnalist. 
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) sprijină 
activitatea românilor de pretutindeni și acordă finanțări nerambursabile 
proiectelor dezvoltate de mediul asociativ, care urmăresc păstrarea, 
dezvoltarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și 
lingvistice a românilor din vecinătate și din diaspora, precum și întărirea 
legăturilor dintre România și comunitățile românești din afara granițelor 
țării. 
Mai mult informații despre DRP pot fi găsite pe pagina https: 
//www.dprp.gov.ro. 

- Prima luptă a 
Armatei Române 
împotriva 
bolșevismului 

ortodoxinfo.ro 
26.09.22 

- Primăria Fălticeni, Filiala Județeană „Plăieșii” Suceava a Asociației 
Cultul Eroilor „Regina Maria” și Școala Militară de Subofițeri de 
Jandarmi „Petru Rareș” din localitate au organizat la finele săptămânii 
trecute o serie de manifestări comemorative prilejuite de împlinirea unui 
secol de la dezvelirea statuii Eroilor Regimentului 2 Grăniceri din oraș. 
Manifestările au fost încununate sâmbătă, 24 septembrie, cu un 
ceremonial militar-religios organizat în fața statuii, în colaborare cu 
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. 
Părintele Adrian Dulgheriu, protopop de Fălticeni, a oficiat slujba de 
pomenire pentru sufletele eroilor români căzuți în luptă, ostași ai 
Regimentului „2 Grăniceri” și ai Regimentului „16 Dorobanți” Fălticeni, 
dar și pentru sufletele episcopilor militari ai Armatei Române și ai 
clericilor militari ai regimentului de la Fălticeni. I s-a alăturat în slujire 
un sobor de clerici locali. 
Eroii Războiului de Reîntregire au fost pomeniți sâmbătă, 24 septembrie 
2022, la Fălticeni. Foto: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / Irina 
Ursachi 
Rugăciunea a fost urmată de ceremonia depunerii de coroane din partea 
instituțiilor și asociațiilor participante, precum și de alocuțiuni. 
Aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române au survolat zona în 
timpul defilării subunităților de elevi de la Școala Militară de Subofițeri 
de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni și de la Colegiul Militar Național 
„Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, în acompaniamentul 
fanfarei militare a Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” din Iași. [...] 
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„Dincolo de victoria tactică în urma căreia s-a putut împiedica joncțiunea 
armatelor rusești din Bucovina și Moldova, ea are și o simbolistică 
aparte. Momentul poate fi considerat ca un debut al războiului dus de 
România în prima jumătate a secolului XX îndreptat împotriva 
bolșevismului-comunismului care avea să marcheze dramatic întregul 
veac”, a explicat, pentru aceeași publicație, Radu Florian Bruja, 
conferențiar la Facultatea de Istorie a Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava. 

-  Centrul de 
Marketing 

Crai Nou 
22.09.22 

 Suntem o echipă de specialiști în marketing din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava și colaboratori din afara acesteia care 
sprijinim persoanele interesate să învețe și să aplice tehnici de marketing 
în vederea promovării afacerii și dezvoltării personale. 
Centrul de Marketing este constituit ca organism ce și-a asumat misiunea 
să promoveze marketingul, alături de reprezentanți ai mediului 
economic, social și de afaceri, pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei 
și societății. 
Obiectivele organizației sunt: > să asigure educarea formarea și 
perfecționarea specialiștilor, managerilor și cercetătorilor în domeniul 
marketingului prin traininguri și conferințe adaptate dinamic la cerințele 
angajatorilor; > să realizeze proiecte de cercetare științifică ale căror 
rezultate să contribuie la dezvoltarea marketingului și să servească 
economiei și societății; > să inițieze relații de parteneriat cu entități din 
mediul economic, social și de afaceri vizând cooperarea pentru 
dezvoltarea unor programe de studii, facilitarea inserției absolvenților pe 
piața muncii, furnizarea de cunoștințe și know-how. 
Echipa este formată din: conf. univ. dr. Alexandru-Mircea Nedelea, lector 
univ. dr. Gabriela-Liliana Cioban, conf. univ. dr. Iulian Condratov, 
asistent univ. dr. Costel-Ioan Cioban, lector univ. dr. Paul Pașcu, 
specialist marketing online Adrian Popa și producător video Adrian 
Ianovici, la care se alătură o serie de colaboratori din rândul studenților 
și absolvenților Facultății de Economie, Administrație și Afaceri de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Am fost implicați în proiecte de cercetare precum: Consumer Behaviour 
in Europe, Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services, Sondaj de opinie 
privind opțiunile școlare ale elevilor claselor a XI-a și a XII-a de la opt 
colegii din județele Suceava și Botoșani, Studiu cu privire la opțiunile și 
posibilitățile de învățare, aprofundare și perfecționare a limbii franceze 
în județul Suceava, sondaj de opinie în rândul publicului sucevean, care 
să reflecte așteptările comunității referitoare la spectacolele de teatru. 



Din anul 2010 și până acum am organizat 9 workshopuri intitulate 
„Marketing și vânzări” la care am avut ca speakeri-invitați specialiști din 
domeniul marketingului de la diferite companii și instituții publice din 
județele Suceava și Botoșani. Printre temele acestor workshopuri, la care 
sălile au fost pline de studenți ai Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava și elevi de la colegiile sucevene, menționăm: marketing personal, 
marketing în turism, marketing educațional, marketing și vânzări în 
servicii, Cum să te vinzi!, Cum să îți vinzi ideea… dar să rămână a ta, Tu 
știi cine ești?, Povestea banilor, To be or not to be… online. 
Printre partenerii noștri se numără: Centrul de Reușită Universitară 
Suceava, Junior Chamber International Suceava, Club Toast Masters 
Suceava, Federația Patronală IMM Suceava, UGIR filiala Bucovina 
Suceava, Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava, 
Casa Româno-Chineză Suceava, Raiffeisen Bank Romania, ZAO Media, 
Panorama Advertising, SmartShop24.[…] 

 


