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Sinteza articolului 

- Universitatea 
Ștefan cel Mare, 
Suceava – 
Consolidarea 
capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare - 
Valoarea totală : 1.
419.843 lei. 

fonduri-structurale.ro 
11.01.22 

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a atras în 2021 fonduri 
europene în valoare de 1,5 miliarde euro prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare (POIM), se arată într-un comunicat al instituției 
publicat duminică, 9 ianuarie 2022. 
Conform MIPE, contractele semnate recent în cadrul POIM sunt: 
[…] Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava – Consolidarea capacității de 
gestionare a crizei sanitare 
Valoarea totală : 1.419.843 lei […] 
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- Alianța Franceză 
Suceava anunță 
organizarea de noi 
activități care să 
răspundă 
cerințelor actuale 
ale publicului 
francofon din ce 
în ce mai numeros 

newsbucovina.ro 
10.01.22 

- Alianța Franceză din Suceava a reînceput activitatea, de  luni, 10 ianuarie 
2022, cu o ofertă bogată de cursuri și activități. Anul acesta, programul 
său prevede atât activități culturale, științifice și de formare cunoscute și 
apreciate de comunitatea suceveană, cât și numeroase activități noi, 
inedite, care să răspundă cerințelor actuale ale unui public francofon din 
ce în ce mai numeros. 
Dintre activitățile și proiectele deja consacrate ale Alianței Franceze, 
care  s-au impus  de-a lungul ultimilor ani cu ajutorul Biroului Francez 
din Suceava, amintim seria activităților din cadrul După-amiezelor 
francophone/Les après-midi francophones, desfășurate în fiecare 
miercuri, stagiul de formare destinat profesorilor și viitorilor profesori 
de limba franceză Primăvara Inovării Limbii Franceze/Le Printemps de 
l’Innovation du Français (PIF) (mai 2022), Festivalul Filmului Francez 
(iunie 2022), Sărbătoarea muzicii/ Fête de la musique (iunie 2022), 
Școala de vară francofonă/ Ecole d’été francophone destinată copiilor de 
6-14 ani (iunie-iulie). 
Anul 2022 este anul în care Alianța Franceză continuă și dezvoltă 
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proiectele sale destinate promovării teatrului francofon la Suceava și a 
utilizării teatrului ca mijloc de învățare a limbii franceze. Astfel, în martie 
2022, în parteneriat cu Delegația Generală Valonia-Bruxelles la 
București, va avea loc la Suceava premiera spectacolului francofon La vie 
de Vieuxtemps, realizat în cadrul proiectului Clasic e Fantastic. Copilăria 
marilor muzicieni, iar în aprilie este prevăzută participarea unor trupe de 
elevi și liceeni din județul Suceava la un concurs de improvizație teatrală 
de la Craiova. 
Tot în luna martie, luna Francofoniei, va avea loc o activitate inițiată la 
nivel european, Cafe Europa, destinată schimburilor de opinii referitoare 
la libertatea presei între ziariști români și francezi. 
Alianța Franceză din Suceava va fi de asemenea partener în prestigioasa 
activitate organizată de Camera Franceză de Comerț și Industrie în 
România, Maratonul de Business (martie 2022) și va iniția activități de 
încurajare a turismului francofon în Bucovina, în parteneriat cu agenția 
de turism Țara Autentică. […] 

- Handbal masculin 
CSU din Suceava a 
reluat 
antrenamentele și 
se pregătește 
pentru primele 
meciuri amicale 

crainou.ro 
10.01.22 

- CSU din Suceava a reluat deja pregătirile de iarnă pentru ce a mai rămas 
din acest sezon competițional al Ligii Zimbrilor. Obiectivul formației 
sucevene în acest an este menținerea în primul eșalon valoric. 
Un număr de 18 jucători, printre care și singura achiziție făcută de 
universitari în pauza de iarnă, interul Claudiu Lăzurcă (CSM Botoșani), 
au fost prezenți la primele antrenamente. 
Au lipsit motivat Alin Roșu, Cemal Kutahya și Irakli Kbilashvili, care 
participă cu echipele naționale ale României, Turciei, respectiv Georgiei 
la turneele preliminare de calificare la Campionatul Mondial din 2023, 
cei trei urmând să revină la Suceava după data de 20 ianuarie. 
Antrenorul principal al echipei CSU din Suceava, profesorul Petru 
Ghervan, a menționat faptul că pregătirea de iarnă se dorește a fi una 
foarte bună în condițiile în care urmează opt etape de campionat în care 
fiecare punct contează. Profesorul a menționat și faptul că primul joc 
oficial este unul extrem de important, pe teren propriu, contra unei 
echipe care are același număr de puncte ca și CSU din Suceava, Poli 
Timișoara. 
Antrenorul principal al grupării sucevene a ținut să mulțumească 
Primăriei și Consiliului Local Suceava, precum și Universității „Ștefan cel 
Mare” pentru faptul că s-au achitat în totalitate de promisiuni, jucătorii 
fiind acum cu salariile la zi. 
CSU din Suceava va disputa miercuri un joc școală cu echipa secundă, 
după care se va deplasa la Turda, unde, pe 14 și 15 ianuarie, va întâlni 



gazdele de la Potaissa și divizionara secundă CSM Oradea. Pe 24-25 
ianuarie, formația antrenată de Petru Ghervan va disputa acasă o dublă 
amicală cu CSM Vaslui, la care se vor adăuga alte două jocuri cu CSU II 
Suceava. 
Aflată pe locul 11 în clasament, CSU din Suceava va disputa primul meci 
oficial din acest an pe 3 februarie, când va primi vizita Politehnicii 
Timișoara. 
La finalul sezonului ultimele două clasate vor retrograda direct în Divizia 
A, iar ocupantele locurilor 11 și 12 vor participa la barajul pentru 
menținerea în prima ligă. 

Virginia 
Constantinescu 

Nominalizări la 
Premiul Național 
de Poezie „Mihai 
Eminescu” – 
OPUS PRIMUM 
pe anul 2021 

monitorulbt.ro 
11.01.22 

- Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” a 
anunțat astăzi nominalizările la Premiul Național de Poezie „Mihai 
Eminescu” – OPUS PRIMUM pe anul 2021. 
Juriul, format din dr. Alexandru Cistelecan (Universitatea de Medicină, 
Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș), 
dr. Mircea A. Diaconu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), dr. 
Mihai Iovănel (Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din 
București), dr. Alex Goldiș (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca), dr. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), a 
nominalizat cinci autori care au debutat cu volume de poezie în 2021 
(ordinea este alfabetică): 
Bucur Andrei- Codrin, La bella Italia: antipoemejurnaliere, București: 
Tracus Arte, 2021 ISBN 978-606-023-251-3; 
Negrea Ileana, Jumătate din viața mea de acum, București: frACTalia, 
2021, ISBN 978-606-9028-48-3; 
Pâzgu Alexandra, Dă tot ce ai, București: Tracus Arte, 2021, ISBN 978-
606-023-248-3; 
Rotariu Ioana Zenaida, Cei cinci ani de muțenie: poezie, București: 
Tracus Arte, 2021, ISBN 978-606-023-349-7; 
Stanislav Cătălina, Nu mă întrerupe, Alba Iulia: OMG, 2021, ISBN 978-
606-95257-0-8; 
Laureatul ediției a XXIV-a a Premiului Național de Poezie „Mihai 
Eminescu” – OPUS PRIMUM va fi desemnat pe 15 ianuarie 2022. 
Decernarea Premiului va avea loc în aceeași zi, on-line. Evenimentul va 
fi transmis în direct pe pagina de Facebook a Memorialului Ipotești. 
Începând cu anul 1999, laureați ai Premiului Național de Poezie „Mihai 
Eminescu” – OPUS PRIMUM au fost: Doru Mareș, Dan-Bogdan Hanu, 
T.O. Bobe, Liviu Georgescu, Răzvan Țupa, Cristian Pohrib, Dan Sociu, 
Teodor Dună, Dan Coman, Claudiu Komartin, Bogdan Perdivară, 
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Sebastian Sifft, Oana Cătălina Ninu, Diana Geacăr, Andra Rotaru, Rita 
Chirian, Livia Roșca, Florin Partene, Svetlana Cârstean, Stoian G. 
Bogdan, Mihai Duțescu, Crista Bilciu, Andrei Dósa, Anatol Grosu, Ștefan 
Baghiu, Ștefan Ivas, Merlich Saia, Ionelia Cristea, Robert G. Elekes, 
Ciprian Popescu, Cristina Stancu, Mina Decu, Anastasia Gavrilovici, 
DenizOtay. 

 


