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Radu Lupașcu Expuneri academice 
sucevene la o 
importantă 
conferință 
europeană din 
Germania 
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- Cadre didactice și studenți din cadrul Universității Ștefan cel Mare din 
Suceava, precum și un reprezentant al Consiliului Județean Suceava au 
fost invitați să participe la o importantă conferință internațională 
organizată și finanțată de către Consiliul Regional Schwaben din 
Germania. Astfel, în perioada 8-11 decembrie ei au participat la 
conferința „Am Rande der Karpaten: Menschen, Städte, Landschaften”, 
o conferință despre  oameni, orașe și peisaje din zona Munților Carpați. 
Din partea Universității Ștefan cel Mare a fost prezentă la eveniment 
conf. dr. habil. Raluca Dimian împreună cu cinci studenți ai Secției de 
Germanistică a Facultății de Litere si Științe ale Comunicării a USV, iar 
Consiliul Județean Suceava a fost reprezentat de Corina Derla. 
În cadrul conferinței, conf. dr. Raluca Dimian a susținut o prezentare cu 
titlul „Exansiuni ale sistemului de învățământ în Suceava și Iași în 
secolele al 19-lea și al 22-lea”. Conferința a fost organizată de Akademie 
Mitteleuropa în colaborare cu Bukowina Institut. Cei cinci studenți ai 
Facultății de Litere din Suceava, secția germanistică, au fost invitați în 
Germania pentru a asista la prezentările în limba germană din cadrul 
conferinței. 
Cooperarea fructuoasă între Regiunea Schwaben și Județul Suceava s-a 
reflectat de-a lungul timpului și în plan academic, într-un parteneriat 
solid dintre Universitatea Augsburg și Universitatea Ștefan cel Mare din 
Suceava. Conferința a făcut parte din acțiunile comune care au constat 
de-a lungul timpului în schimburi de cadre didactice și studenți , 
acordarea de burse studenților USV în cadrul unor școli de vară sau la 
activități ale Institutului Bukowina din Augsburg, suplimentarea 
burselor Erasmus+  pentru studenții români plecați la studii în 
Germania, dotări pentru laboratoare și Biblioteca USV, precum și 
organizarea unor activități culturale cu participarea  Lectoratului de 
Limbă Germană din USV. 

- Spectacole de 
Crăciun organizate 
de Casa de Cultură a 
Studenților Suceava 
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- Casa de Cultură a Studenților din Suceava are deosebita plăcere de a vă 
invita la activitățile cultural-artistice organizate în luna decembrie. 
„Invităm sucevenii, studenții și profesorii să se bucure de spiritul 
sărbătorilor de iarnă și de stiluri variate de muzică: folclor, pop-opera sau 
muzică ușoară „, a declarat directorul Casei de Cultură a Studenților, 



prof. Valentin Ianoș. 
Evenimente organizate: 
15 DECEMBRIE 2022 – spectacol cu datini și obiceiuri de Crăciun 
susținut de Ansamblul Artistic Studențesc Arcanul USV : „Vă așteptăm 
la spectacolul tradițional „Să nu uităm de Crăciun”, începând cu ora 
19.00. Sărbători fericite, tuturor! Intrarea este liberă”, a menționat 
coordonatorul ansamblului, prof.univ.dr.ing. Sorin Pohoață. 
18 DECEMBRIE 2022 – începând cu ora 16.00, în Auditorium „Joseph 
Schmidt”, CCS împreună cu Uniunea Ucrainienilor din România 
organizează un spectacol de teatru în limba ucraineană, dar și în limba 
română, dedicat studenților suceveni și refugiaților proveniți din 
Ucraina. Intrarea este liberă. 
20 DECEMBRIE 2022 – Casa de Cultură a Studenților, în parteneriat cu 
Teatrul Municipal „Matei Vișniec” și Primăria Suceava, vă invită la un 
concert de Crăciun – „An de an… de 5 ani”, în compania cvartetului vocal 
de muzică pop-opera „DIMMA’S”, începând cu ora 19:00. Bilete și 
rezervări on-line sau la sediul Casei de Cultură a Studenților, de pe str. 
Zorilor, nr. 6. (Lângă Auto Albina) 
21 DECEMBRIE 2022 – Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava 
vă prezintă concertul „Daruri muzicale de Crăciun”, începând cu ora 
18.00, la Auditorium „Joseph Schmidt”. Intrarea este liberă. 
Vă așteptăm cu drag! 

- Peste 8000 de 
cadouri distribuite 
copiilor defavorizați, 
prin USV, Fundația 
internațională 
Teams4U și 
Arhiepiscopia 
Sucevei și 
Rădăuților 
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- Începând de luni, 12 decembrie, timp de două săptămâni, 8000 de 
cadouri sunt împărțite copiilor care provin din medii defavorizate din 
județele Suceava, Botoșani și Neamț. Campania se desfășoară ca urmare 
a colaborării dintre Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Fundația Teams4U din Marea Britanie și Arhiepiscopia Sucevei și 
Rădăuților, prin Fundația „Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie”.  
Extinzând colaborarea intensă din acest an pentru sprijinirea refugiaților 
ucraineni, prin Centrul USV de consiliere a refugiaților, coordonat de 
prof. univ. dr. Mihai Dimian, cele 3 instituții au inițiat o acțiune 
internațională de amploare. În cadrul acestui proiect, mai mulți copii din 
Marea Britanie au pregătit cadouri pentru copii din România, din medii 
defavorizate. Pachetele conțin diverse produse, precum haine, alimente 
și jucării. 
Echipa de voluntari din Marea Britanie, coordonată de Simon Cooke, 
împreună cu studenți din cadrul USV, coordonați de lector univ. dr. 
Gheorghe Lucian Pășcuț, având și sprijinul logistic al Arhiepiscopiei 
Sucevei și Rădăuților, prin Fundația „Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie”, 



reprezentată de Arhimandritul Iustin Tănase, participă în această 
săptămână la distribuirea de pachete către 4000 de copii ce provin din 
familii fără posibilități financiare, copii orfani sau cu dizabilități, aflați în 
diferite centre specializate. Acestora li s-au alăturat Nelu Rotărescu și 
Daniel Boariu, care asigurară transportul regional al donațiilor, în mod 
voluntar.  
„Acțiunile vor continua și pe parcursul săptămânii viitoare, pentru a 
răspândi o rază de speranță în rândul altor 4000 de copii din județele 
Suceava, Botoșani și Neamț”, au transmis reprezentanții USV. 

- O nouă traducere în 
colecția „Traductio” 
a Editurii USV, 
realizată de studenți 
ai FLSC în cadrul 
programului ROSE 
MIRAGES 
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- Colecția „Traductio” a Editurii Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava s-a îmbogățit recent cu o traducere realizată de studenții FLSC 
Cosmina Calancea, Adina Hîrgău, Daniela Bargan, Iulyia Todiruț, sub 
coordonarea conf. univ. dr. Raluca-Nicoleta Balațchi: Jules Renard, 
Tablouri din natură (ilustrații originale de Ana și Luciana 
Constantinescu, prefață de Raluca-Nicoleta Balațchi și postfață de 
Simona-Aida Manolache).  
Realizată în cadrul proiectului Rose, cartea pune în lumină importanța 
unei triple relații: traducerea și didactica limbilor moderne; textul și 
ilustrația; originalul și retraducerea. Constituindu-se într-o lectură 
modernă a povestirilor lui Renard, care le accentuează mesajul ecologic, 
traducerea reușește să păstreze dubla adresare a originalului (adult și 
copil), atât la nivel verbal, cât și iconic, fiind singura versiune a textului 
renardian însoțită de ilustrații.  
După cum subliniază în postfața traducerii conf.univ. dr. Simona-Aida 
Manolache (coordonatoarea proiectului ROSE MIRAGES), prin desenele 
expresive, ușor ironice, perfect adecvate ideii de minimalism 
reprezentativ particularizant, ale Anei și Lucianei Constantinescu, 
volumul le oferă cititorilor mici și mari plăcerea de a (re)descoperi lumea 
din jur, fascinantă în diversitatea ei, diferit și similar surprinsă în 
variatele limbi ale planetei. 

Gabriel 
Toderașcu 

Suceveanul Alex 
Rață a contribuit din 
plin la calificarea 
campioanei 
României în play-
off-ul Cupei CEV la 
volei masculin 
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- Cu suceveanul Alexandru Rață în mare formă, campioana României, 
Arcada Galați, s-a calificat în play-off-ul Cupei CEV la volei masculin. 
Învingători în deplasare cu 3-1 în fața finlandezilor de la Savo Volley 
Kuopio, gălățenii au câștigat cu același scor și returul disputat la mijlocul 
acestei săptămâni, în Sala Dunărea. Arcada s-a impus cu 3-1 (25-15, 28-
30, 25-18, 25-21), la capătul unui meci în care Alexandru Rață a reușit nu 
mai puțin de 9 puncte. 
Arcada: Malescha (18), Rață (9), Bala (7), Sobirov (7), Smits (6), Madsen 
(5), Butnaru (4), Lescov (3), Magdaș (2), Talpă (2), Bartunek (2), Kantor 



(libero), Cristudor (libero). 
Echipa antrenată de Sergiu Stancu va avea însă o misiune foarte dificilă 
în „dubla” decisivă pentru accederea în sferturi, urmând să se confrunte 
cu formația Bluenergy Daiko Volley Piacenza. Gruparea italiană are în 
componență o serie de jucători foarte valoroși, precum ridicătorul 
campioanei olimpice, Brizard, campionul mondial Yuri Romano, dar și 
alți giganți ai voleiului, precum brazilianul Leal sau cubanezul Simon. 
La cei doar 22 de ani ai săi, Alexandru Rață este dublu campion național 
și câștigător al Cupei României cu Arcada Galați. Crescut într-o familie 
de sportivi de performanță, atât tatăl, Sorin, cât și mama, Elena, 
practicând în tinerețe cu succes atletismul, Alex a fost descoperit la LPS 
Suceava de profesorul Tudor Orășanu, cu care a și jucat mai apoi la 
echipa locală de seniori, CSM. 
În paralel cu sportul, Alexandru Rață urmează cursurile Facultății de 
Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. 

 


