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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Simpozion „Valori 
perene în creația 
Mitropolitului 
Bartolomeu Valeriu 
Anania”, la USV 
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19.01.2023 

- Lucrările celei de a X-a ediții a simpozionului național „Valori perene în 
creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania” se vor desfășura în 
cursul zilei de vineri, 20 ianuarie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, în sala Auditorium Joseph Schmidt, începând cu ora 09.30. O 
excursie la Mănăstirea Buciumeni va destinde atmosfera după-amiază și 
o slujbă de pomenire a marelui mitropolit la Mănăstirea Dragomirna va 
avea loc în cursul zilei de sâmbătă, oficiată fiind de PS Părintele 
Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și 
Rădăuților. 
În cadrul deschiderii oficiale a evenimentului vor lua cuvântul prof. univ. 
dr.  Ștefan Purici, prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 
prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, prorectorul Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava, și prof. Daniela Luminița Ceredeev, inspector de 
specialitate pentru disciplina Religie la IȘJ Suceava. 
Programul va continua cu momente de teatru puse în scenă de Grupul 
„Copiii voievodului” de la Școala Gimnazială Nr. 7 „Grigore Ghica 
Voievod” - o adaptare după ”Păhărelul cu nectar ”de Valeriu Anania, 
coordonator prof. Monica Matei. 
Programul evenimentului va continua cu conferințe despre marea 
personalitate a Mitropolitului Bartolomeu Anania, prezentate și semnate 
de Stavrofora Elena Simionovici, membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, președinte de onoare al Societății Scriitorilor Bucovineni, prof. 
univ. dr. Virgil Nistru-Țigănuș, scriitorul, jurnalistul de presă, radio și 
televiziune Grigore Ilisei, pr. dr. Ioan Petraș, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, Filiala Timișoara, pr. scriitor Ion Buga, pr. prof. 
univ. dr. Ioan Chirilă, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea 
„Babeș-Bolyai”, pr. prof. univ. dr. habil. Jan Nicolae, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, pr. prof. 
univ. dr. Ștefan Iloaie, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea 
„Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, lect.univ. dr. Bogdan Ivanov, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Arhim.dr. 
Dumitru Cobzaru, Exarhul mănăstirilor Mitropoliei Clujului, 
Maramureșului și Sălajului. 
Volume având în prim-plan personalitatea deosebită a marelui 



Mitropolit vor fi lansate în cadrul întâlnirii de la universitatea suceveană, 
odată cu prezentarea unor alte conferințe, în programul manifestării 
existând și o decernare a Marelui Premiu „Mitropolitul Bartolomeu 
Valeriu Anania”. 
Evenimentul este organizat de Asociația Școlară Suceveană pentru 
Educație și Dezvoltare, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” Cluj-Napoca 
în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Universitatea 
„Ștefan cel Mare”, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, seminarul 
Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, Mănăstirea 
Dragomirna, Mănăstirea „Sf. Gheorghe” Buciumeni, Parohia „Sfântul 
Nicolae” Șcheia, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, 
Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. 

- Casa de Cultură 
„Platon Pardău” va 
găzdui conferința 
„Ce înseamnă să fii 
antreprenor?” 
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- Vineri, 20 ianuarie, de la ora 18:00, la Casa de Cultură „Platon Pardău” 
va avea loc conferința publică cu titlul „Ce înseamnă să fii antreprenor?” 
Invitații evenimentului, moderat de către Alexandra Ungureanu și 
Andrei Leancă, vor fi Carmen Năstase, decan al Facultății de Economie, 
Administrație și Afaceri de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, Marius Alexa – CEO Arhipelago, Sergiu Ignătescu – fondatorul 
francizelor „Cafe Ines” dar și al unui invitat surpriză, au ca scop 
descrețirea frunților și rezolvarea enigmei „Ce înseamnă să fii 
antreprenor?”, după cum au transmis organizatorii. 
Pentru acest eveniment se organizează și un concurs în care se pun la 
bătaie două cursuri gratuite de manager în cadrul Profesional Academy. 
Sâmbătă, focusul se mută pe cei ce au deja o experiență în ale afacerilor, 
dar și pe reprezentanții ONG-urilor și UAT-urilor din Bazinul Dornelor. 
Pentru aceștia, organizatorii vin cu lansarea „Clubului Afaceri.ro Țara 
Dornelor”. 
„Aștept cu nerăbdare venirea weekendului și invit cât mai mulți 
participanți în public. Intrarea este gratuită, iar speakerii de cea mai 
bună calitate. Țin să transmit mulțumiri colegilor din Clubul Afaceri.ro 
Suceava și tuturor celor ce mi-au oferit cu căldură ajutorul, printre care 
amintesc: conducerea Primăriei Mun. Vatra Dornei, Universității Ștefan 
Cel Mare Suceava, Agenției Naționale a Zonei Montane și Afaceri.ro 
principalii parteneri ai evenimentului.” a declarat Andrei Leancă, 
inițiatorul celor două proiecte. 
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