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Sinteza articolului 

- Coroane de flori 
depuse la bustul lui 
Petru Mușat, la 635 
de ani de la 
atestarea 
documentară a 
Cetății de Scaun și a 
Sucevei 

radiotop.ro 
10.02.23 

- La bustul voievodului Petru Mușat de lângă Palatul Administrativ din 
Suceava au debutat, astăzi, manifestările dedicate împlinirii a 635 de ani 
de la prima atestare documentară a orașului și a Cetății de Scaun. Printre 
participanți s-au numărat primarul Ion Lungu, viceprimarul Lucian 
Harșovschi, secretarul general al Sucevei, Ioan Ciutac, subsecretarul de 
stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Doina Iacoban, 
administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, prefectul Alexandru 
Moldovan, vicepreședinții Consiliului Județean Niculai Barbă și Vasile 
Tofan, consilierul județean Marian Andronache, primari din județ, 
directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu și un singur 
parlamentar, fiind vorba despre deputatul Andi Grosaru, din partea 
Asociației Italienilor din România RO.AS.IT. Pentru început a fost 
oficiată o scurtă slujbă religioasă, după care au vorbit primarul Lungu, 
prefectul Moldovan, vicepreședintele Barbă și istoricul Ștefan Purici, 
unul dintre prorectorii Universității „Ștefan cel Mare”. La final au fost 
depuse coroane de flori. Imnul a fost intonat de Fanfara Primăriei 
Suceava. 
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- Proiect cultural 
„Junimea reloaded – 
prelecțiuni 
populare” în Aula 
Colegiului Național 
„Petru Rareș” 
Suceava 

svnews.ro 
12.02.23 

- Casa de Poezie Light of ink & Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, în 
parteneriat cu Cenaclul literar „Zidul de hârtie”, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava & Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava, vă invită la 
prima întâlnire din cadrul proiectului cultural “Junimea reloaded – 
prelecțiuni populare”. 
Miercuri, 15 februarie 2023, ora 17.00 
Aula Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava 
Proiectul își propune relansarea întâlnirilor de tip conferință, ca un 
omagiu adus tinerilor care înființau acum 160 de ani Societatea culturală 
„Junimea”, organizând și vestitele „prelecțiuni populare”. Conferințele se 
vor ține periodic, de regulă la două săptămâni, în aula Colegiului 
Național „Petru Rareș”, vor avea o temă generică, pe o durată limitată, și 
vor fi susținute de liceeni & studenți. 
Miercuri, 15 februarie 2023, este marcată Ziua Națională a Lecturii. În 
acest context, are loc debutul întâlnirilor din noul proiect cultural. În 
cadrul seriei cu tema „Creativitatea”, Andrei STRUGARU va susține 
„prelecțiunea” cu titlul „Natura creativității”. Conferința va fi urmată de 
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lecturi din creația membrilor Casei de Poezie Light of ink & ai Cenaclului 
literar „Zidul de hârtie”. 
Moderatori: Vlad SIBECHI & Alexia PLĂCINTĂ 
Organizator: Gheorghe CÎRSTIAN 
Andrei Strugaru este elev în clasa a XI-a D, profilul științe ale naturii, la 
Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava. Este pasionat deopotrivă de 
științe & arte, oferind de fiecare dată interpretări personale ale 
domeniilor abordate. Andrei deschide seria cu tema „Creativitatea”. 
Junimea reloaded! 

Jupanu Inconsecvența, o 
„boală” 
transmisibilă 

jupanu.ro 
12.02.23 

- „Dacă pătimim la jocurile sportive, pătimim din cauza muncii 
inconsecvente făcute zi de zi. În România se contaminează fiecare 
cetățean de la alt cetățean, de la vecinul de scară, și când vine la 
antrenament și induce acest mod de a trăi în vestiar te trezești că munca 
zi de zi nu este consecventă și făcută la nivelul lor. La Suceava sunt 
jucătorii tineri precum Daniel Stanciuc și Cătălin Zarițchi. Ei trăiesc într-
un alt mediu și par necontaminați. Avem o continuitate și absolut 
important este corpul tehnic pe care-l avem, format din șase-șapte 
antrenori. Antrenorii nu trebuie să fie contaminați de acest gând, de acest 
mod de a aborda viața. Însă, oamenii, în afara serviciului, în afara 
handbalului, trăiesc și ei în casele lor, cu familiile. Apoi, mai sunt vecinii, 
prietenii… Și-atunci, orice tentație de a te duce mai aproape de ce trăiește 
lumea care trăiește bine te pune pe gânduri. Dacă se induce această idee 
sportivilor tineri nu e bine. Antrenorul Vasile Boca este un om destul de 
riguros, cunoscut ca unul care atunci când nu se muncește are măsurile 
la el. Deja are experiență. Ei au și niște obiective de urmărit, niște 
obiective personale. Au ce, au motivație care să-i poarte spre orice 
suferință pe care e nevoie să o suporte. Așadar, întrebarea e dacă vor 
ajunge undeva, la un moment dat, titulari pe posturile lor, la o echipă la 
care și-au dorit să fie, cât de sus e acea echipă, ce îi mai împinge înainte? 
Lucrul ăsta trebuie infuzat, trebuie introdus cumva în mintea jucătorului, 
în așa fel încât să devină obișnuință, și nu excepție”. Profesorul 
universitar doctor Petru Ghervan, antrenorul principal al echipei de 
handbal masculin de primă ligă CS Universitatea Suceava. 

- Niculai Barbă, la 635 
de ani de atestare 
documentară: 
Trebuie să depunem 
toate eforturile 
pentru dezvoltarea 

newsbucovina.ro 
10.02.23 

- Vicepreședinte CJ Suceava Niculai Barbă a participat, vineri, alături de 
Vasile Tofan, vicepreședinte al CJ Suceava, și de Irina Vasilciuc, 
administratorul public al județului Suceava, la manifestările organizate 
pentru marcarea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei. 
„Trebuie să depunem toate eforturile pentru dezvoltarea acestui oraș, a 
acestei zone, a acestei regiuni cu o istorie atât de bogată. Spitalul 
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acestui oraș, a 
acestei zone, a 
acestei regiuni cu o 
istorie atât de bogată 

suceavalive.ro 
10.02.23 

Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Universitatea 
„Ștefan cel Mare” sau Teatrul Municipal „Matei Vișniec” sunt doar câteva 
dintre instituțiile care au progresat în ultimii ani în această fostă capitală 
a Moldovei, ajungând să aibă o anvergură cel puțin regională. Este 
responsabilitatea noastră să continuăm această dezvoltare a 
municipiului și a județului, care ar putea redeveni la un moment dat o 
capitală regională”, a spus Barbă. 
Cu ocazia acestei manifestări, reprezentanții CJ Suceava au depus o jerbă 
de flori la bustul lui Petru Mușat, din vecinătatea Palatului Administrativ. 
Niculai Barbă a reamintit că în bugetul pentru anul acesta, CJ Suceava a 
inclus fonduri necesare reabilitării unor ansambluri ale cetății, dar și 
promovării acestui pilon al strategiei turistice a județului. 

svnews.ro 
10.02.23 

Irina Ursachi Iraclie Porumbescu 
– chip al preotului 
bucovinean – 
comemorat în 
Arhiepiscopia 
Sucevei și 
Rădăuților 

doxologia.ro 
11.02.23 

- Evenimentele comemorative desfășurate cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, 
au loc în contextul declarării la nivel național a anului 2023 ca „Anul 
cultural Ciprian Porumbescu”, precum și cu prilejul „Anul comemorativ 
al imnografilor și cântăreților bisericești”, proclamat de Patriarhia 
Română prin decizia Sfântului Sinod, preotul Iraclie fiind un iubitor și 
cunoscător al muzicii psaltice. Totodată, anul acesta se împlinesc 200 de 
ani de la nașterea părintelui Iraclie Porumbescu și 127 de ani de la 
trecerea în veșnicie. 
La Frătăuții Noi părintele Iraclie și-a petrecut ultima perioadă a vieții 
sale, fiind preot al satului vreme de 12 ani, lăsând moștenire 
credincioșilor acestei comunități, alături de Cuvântul lui Dumnezeu, 
dragostea de țară și de neam și aplecarea către învățătură, sfinția sa 
punând bazele a ceea ce înseamnă astăzi școala satului Frătăuții Noi. 
După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la mormântul lui Iraclie 
Porumbescu de sub streașina bisericii de lemn cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului” (osemintele acestuia au fost strămutate la Stupca în 
anul 1972) un sobor de preoți și diaconi, format și din clerici ai Centrului 
Eparhial, între care pr. dr. Constantin Oprea, consilier al 
Sectorului Cultural, pr. dr. Filaret Ruscan, consilier al 
Sectorului Misiune și Actualitate Creștină, și arhid. drd. Ionuț Isopescu, 
consilier în cadrul Sectorului Teologic-Educațional, a săvârșit 
slujba Parastasului pentru familia Porumbescu. [...] 
La slujba de pomenire au luat parte credincioși ai Parohiei „Sfântul 
Dimitrie” din localitatea Ciprian Porumbescu, reprezentanți ai 
instituțiilor locale, precum și un sobor de preoți și diaconi, între care pr. 
Răzvan Cîmpulungeanu, misionar protopopesc al Protopopiatului 
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Suceava I, protos. Ioan Tofan, referent în cadrul Sectorului Cultural al 
Centrului Eparhial Suceava, și arhid. dr. Vasile Demciuc, lector la 
Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava și consilier eparhial al Sectorului Monumente, 
Patrimoniu și Arhitectură Bisericească. La finalul slujbei Parastasului, 
precedată de Sfânta Liturghie, arhid. Vasile Demciuc le-a vorbit celor 
prezenți despre viața și opera părintelui comemorat astăzi. 
Dragostea și recunoștința față de cei care și-au lăsat amprenta în muzica 
și literatura românească a fost oglindită în amenajarea Muzeului și a 
Casei Memoriale a compozitorului Ciprian Porumbescu, obiective 
turistice care păstrează obiecte și fragmente din viața familiei acestuia, 
locuri care „vorbesc”, alături de creațiile literare și muzicale, despre 
bucuriile și tristețile sufletului bucovinean. [...] 

 


