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Marcela Şlusarciuc, lector univ. dr. în cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava (USV), a fost propusă de către 

Comisia Fulbright pentru o bursă postdoctorală Senior 

Award 2018-2019, ca urmare a unui proces de evaluare care 

s-a desfăşurat în două etape. 

Acest tip de finanţări este dedicat cadrelor universitare, 

cercetătorilor şi profesioniştilor care deţin titlul de doctor şi 

doresc să desfăşoare o activitate de cercetare sau să susţină 

cursuri în Satele Unite ale Americii. 

Potrivit reprezentanţilor USV, „proiectul de cercetare pe 

care candidata suceveană l-a propus urmăreşte identificarea 

unui model de cooperare şi parteneriat între instituţii pentru 

buna guvernanţă a regiunilor transfrontaliere. Rezultatele 

aşteptate ar putea constitui o contribuţie semnificativă la 

înţelegerea modului de funcţionare a acestor regiuni, aspect 

important pentru comunitatea academică suceveană, dată 

fiind poziţionarea în regiunea transfrontalieră România-

Ucraina şi existenţa a numeroase parteneriate tradiţionale în 

care USV este implicată”. 

Lector univ. dr. Marcela Şlusarciuc a făcut parte din prima 

generaţie de doctoranzi ai USV în economie şi, peste 12 ani, 

şi-a desfăşurat activitatea profesională în domeniul 

cooperării transfrontaliere. Alături de colegi din diferite 

facultăţi, noua bursieră Fulbrightcontribuie la dezvoltarea 



cooperării transfrontaliere şi a parteneriatelor educaţionale 

şi de cercetare între România şi Ucraina, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava având o lungă experienţă în 

derularea de proiecte educaţionale şi de cercetare cu 

universităţi ucrainene. 
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Aflaţi în plin sezon competiţional, handbaliştii echipei 

Universităţii Suceava au o pauză de 11 zile între etape. 

Pentru a ţine jucătorii într-o formă sportivă cât mai bună, 

oficialii echipei sucevene au aranjat pentru astăzi un meci 

de pregătire în compania principalei favorite la promovarea 

directă în Liga Naţională, liderul la zi al seriei I din Divizia 

A, Ştiinţa Municipal Bacău. Partida este programată să 

înceapă la ora 17.30, în sala „Dumitru Bernicu” din 

campusul Liceului cu Program Sportiv din Suceava. 

„Aceste pauze mai mari între etape nu ne sunt utile, mai ales 

acum când vom avea mai multe meciuri decisive în 

îndeplinirea obiectivului. De aceea am decis să facem un 

meci de pregătire cu Bacăul, tocmai pentru a-i ţine conectaţi 

pe jucători şi să-i menţinem la o formă sportivă cât mai 

aproape de cea din meciurile oficiale. Mai mult, într-un 

astfel de meci putem să ne perfecţionăm jocul şi să punem 

la punct aspectele unde avem probleme, în atac şi-n 

apărare”, a explicat antrenorul sucevean, Adrian Chiruţ. 

În lotul universitar există şi doi jucători accidentaţi, Bogdan 

Baican, care acuză dureri după ce la ultimul meci un 

adversar a căzut pe piciorul său, şi Florin Ciubotariu, 

handbalist ce are o inflamaţie la tendonul lui Ahile. 

Echipa Universităţii Suceava va juca din nou în Liga 

Naţională joia viitoare, de la ora 17.00, la Minaur Baia 



Mare, un meci ce va fi transmis în direct pe posturile Digi 

Sport şi Telekom Sport. 

După acest meci, CSU Suceava mai are de disputat două 

meciuri din returul de campionat, joi, pe 29 martie, acasă cu 

Dunărea Călăraşi şi joi, 12 aprilie, la HC Vaslui. Imediat 

după terminarea returului vor începe turneele play-off, în 

care vor fi angrenate primele opt clasate, dar şi turneul play-

out, unde mai mult ca sigură va juca şi Suceava, turneu în 

care se va da lupta pentru menţinerea în Liga Naţională şi 

unde vor conta doar punctele obţinute cu echipele din 

această fază. Turneul play-out va avea în acest an doar patru 

echipe, după ce HC Odorhei şi Politehnica Iaşi s-au retras 

din campionat. În aceste condiţii, cele patru echipe vor lupta 

pentru evitarea turneul de baraj promovare-retrogradare, la 

care vor mai veni locurile doi şi trei din cele două serii ale 

Diviziei A, primele două clasate urmând să se menţină sau 

să promoveze în primul eşalon. Mai mult, liderii celor două 

serii promovează direct în locul celor două echipe retrase. 
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Paul Emond, unul dintre cei mai emblematici autori 

contemporani belgieni, membru al reputatei „Académie 

royale de langue et de littérature françaises de Belgique”, a 

susținut, la Suceava, miercuri, 14 martie a.c., două 

conferințe cu prilejul „Zilelor Francofoniei”. 

Prima conferință susținută de prestigiosul autor belgian s-a 

intitulat „Du roman au théâtre” și a avut loc la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava, la eveniment participând cadre 

didactice, lectori de limbă franceză din Suceava și Iași, 

studenți și elevi de la școlile din Suceava, dar și directorul 



Institutului Francez din Iași, Pierre-Yves Mingant. De 

asemenea, o altă conferință, „Parcours d’un écrivain”, s-a 

desfășurat la Biroul Francez din Suceava. 

Prof. univ. dr. Elena Brînduşa Steiciuc, responsabilul 

acestui proiect susținut de Délégation Wallonie-Bruxelles și 

de Centrul de Reușită Universitară, a explicat că această 

primă vizită a scriitorului Paul Emond la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” și la Biroul Francez a oferit prilejul 

tuturor francofonilor și francofililor suceveni de a cunoaște 

una dintre cele mai interesante personalități ale culturii 

belgiene și europene contemporane, de a reînnoda dialogul 

cu fenomenul multiform al literaturii francofone. 

Prof. univ. dr. Elena Brînduşa Steiciuc a precizat că Ziua 

Francofoniei se sărbătorește pe 20 martie și că aceasta 

reunește iubitori ai limbii franceze din toată lumea, fapt 

pentru care francofonia reprezintă un vector de comunicare, 

de expresie artistică. 

Totodată, prof. univ. dr. Elena Brînduşa Steiciuc a ținut să 

explice că evenimentul din acest an organizat la Suceava cu 

prilejul „Zilelor Francofoniei” a fost unul dedicat 

francofoniei belgiene, invitat de onoare fiind autorul Paul 

Emond. 

Astfel, universitarul sucevean a subliniat că Paul Emond, 

membru al reputatei „Académie royale de langue et de 

littérature françaises de Belgique” are un palmares 

impresionant, fiind unul dintre cei mai emblematici autori 

contemporani belgieni, romancier, autor dramatic şi eseist. 

În cadrul conferinței, prof. univ. dr. Elena Brînduşa Steiciuc 

a arătat că în anii ’70 Paul Emond a fost lector de limba 

franceză în Cehoslovacia, unde a fost puternic marcat de 



viața culturală – și în special teatrală – din Praga și tot în 

această perioadă Paul Emond a început redactarea primului 

sau roman, La danse du fumiste, care a apărut în 1979, fiind 

distins cu Prix triennal de la communauté française de 

Belgique. 

Steiciuc a menționat că Paul Emond este și autorul unor 

romane și ficțiuni narative precum Plein la vue; Paysage 

avec homme nu dans la neige; Tête à tête; La visite du 

plénipotentiaire culturel à la basilique des collines; 

L’homme aux lunettes blanches et autres récits; Les vingt-

quatre victoires d’étape du peintre Belgritte; Les aventures 

de Mordicus. 

După cum a prezentat universitarul sucevean, o direcție 

importantă din creația autorului francofon belgian a început 

în 1986, când, la sugestia lui Philippe Sireuil, director al 

teatrului Varia, a scris prima lui piesă, Les pupilles du tigre. 

În anii următori, Paul Emond a publicat peste douăzeci de 

piese originale sau adaptări dramatice,  multe dintre ele 

prezentate pe diverse scene ale lumii, în limba franceză sau 

în traducere: Inaccessibles amours; Malaga; Caprices 

d’images; À l’ombre du vent; Il y a des anges qui dansent 

sur le lac; Tristan et Yseut; Nous sommes tous des K.; 

L’écume des jours. 

 

 

 

________ 

 

 

 

Cadru didactic al USV, 

câștigător al Bursei 

Fulbright în domeniul 

cooperării 

transfrontaliere 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Pg.4 

 

Un cadru didactic al Universității ‘Stefan cel Mare’ Suceava 

(USV) este câștigător al Bursei Fulbright în domeniul 

cooperării transfrontaliere, a anunțat joi purtătorul de cuvânt 

al instituției academice, Codruț Serban. 

Este vorba despre lector universitar dr. Marcela Slusarciuc, 

care a fost propusă de către Comisia Fulbright pentru o 



bursă postdoctorală Senior Award 2018-2019, ca urmare a 

unui proces de evaluare ce s-a desfășurat în două etape. 

Potrivit sursei citate, acest tip de finanțări este dedicat 

cadrelor universitare, cercetătorilor și profesioniștilor ce 

dețin titlul de doctor și doresc să desfășoare o activitate de 

cercetare sau să susțină cursuri în Satele Unite ale Americii. 

Proiectul de cercetare pe care Slusarciuc l-a propus 

urmărește identificarea unui model de cooperare și 

parteneriat între instituții, pentru buna guvernanță a 

regiunilor transfrontaliere. 

„Rezultatele așteptate ar putea constitui o contribuție 

semnificativă la înțelegerea modului de funcționare a 

acestor regiuni, aspect important pentru comunitatea 

academică suceveană, dată fiind poziționarea în regiunea 

transfrontalieră România-Ucraina și existența a numeroase 

parteneriate tradiționale în care USV este implicată”, se 

arată într-un comunicat remis presei de Codruț Serban. 

Slusarciuc a făcut parte din prima generație de doctoranzi ai 

USV în economie și, peste 12 ani, și-a desfășurat activitatea 

profesională în domeniul cooperării transfrontaliere. 

„Alături de colegi din diferite facultăți, noua bursieră 

Fulbright contribuie la dezvoltarea cooperării trans-

frontaliere și a parteneriatelor educaționale și de cercetare 

între România și Ucraina, USV având o lungă experiență în 

derularea de proiecte educaționale și de cercetare cu 

universități ucrainene”, conform comunicatului. 

Programul Fulbright este cel mai prestigios program de 

schimburi culturale, științifice și educaționale desfășurat de 

Statele Unite ale Americii în întreaga lume, demarat în 1946 

la inițiativa senatorului de Arkansas J. William Fulbright și 



coordonat în prezent de Biroul Afacerilor Culturale și Edu-

caționale al Departamentului de Stat din SUA. 

Rolul programului este să intensifice înțelegerea reciprocă 

dintre națiunea americană și celelalte națiuni participante în 

program, prin schimburi culturale și educaționale, la nivel 

academic, funcționând în peste 155 de țări. 

România participă la aceste schimburi bilaterale din 1960, 

administrate până în 1993 de Ambasada SUA la București, 

iar din mai 1993, de Comisia Fulbright Româno-Americană, 

înființată potrivit Acordului bilateral dintre cele două 

guverne. 

Comisia acordă cetățenilor români burse de studiu și 

cercetare în universități din SUA și cetățenilor americani 

burse de studiu și cercetare în universități românești, 

informează Agerpres. 
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Un cadru didactic al Universităţii 'Ştefan cel Mare' Suceava 

(USV) este câştigător al Bursei Fulbright în domeniul 

cooperării transfrontaliere, a anunţat joi purtătorul de cuvânt 

al instituţiei academice, Codruţ Şerban. 

 

Este vorba despre lector universitar dr. Marcela Şlusarciuc, 

care a fost propusă de către Comisia Fulbright pentru o 

bursă postdoctorală Senior Award 2018-2019, ca urmare a 

unui proces de evaluare ce s-a desfăşurat în două etape. 

 

Potrivit sursei citate, acest tip de finanţări este dedicat 

cadrelor universitare, cercetătorilor şi profesioniştilor ce 

deţin titlul de doctor şi doresc să desfăşoare o activitate de 

http://www.agerpres.ro/


cercetare sau să susţină cursuri în Satele Unite ale Americii. 

Proiectul de cercetare pe care Şlusarciuc l-a propus 

urmăreşte identificarea unui model de cooperare şi 

parteneriat între instituţii, pentru buna guvernanţă a 

regiunilor transfrontaliere. 

 

„Rezultatele aşteptate ar putea constitui o contribuţie 

semnificativă la înţelegerea modului de funcţionare a 

acestor regiuni, aspect important pentru comunitatea 

academică suceveană, dată fiind poziţionarea în regiunea 

transfrontalieră România-Ucraina şi existenţa a numeroase 

parteneriate tradiţionale în care USV este implicată”, se 

arată într-un comunicat remis presei de Codruţ Şerban. 

 

Şlusarciuc a făcut parte din prima generaţie de doctoranzi ai 

USV în economie şi, peste 12 ani, şi-a desfăşurat activitatea 

profesională în domeniul cooperării transfrontaliere. 

 

„Alături de colegi din diferite facultăţi, noua bursieră 

Fulbright contribuie la dezvoltarea cooperării 

transfrontaliere şi a parteneriatelor educaţionale şi de 

cercetare între România şi Ucraina, USV având o lungă 

experienţă în derularea de proiecte educaţionale şi de 

cercetare cu universităţi ucrainene”, conform comunicatului. 

 

Programul Fulbright este cel mai prestigios program de 

schimburi culturale, ştiinţifice şi educaţionale desfăşurat de 

Statele Unite ale Americii în întreaga lume, demarat în 1946 

la iniţiativa senatorului de Arkansas J. William Fulbright şi 

coordonat în prezent de Biroul Afacerilor Culturale şi 



Educaţionale al Departamentului de Stat din SUA. 

 

Rolul programului este să intensifice înţelegerea reciprocă 

dintre naţiunea americană şi celelalte naţiuni participante în 

program, prin schimburi culturale şi educaţionale, la nivel 

academic, funcţionând în peste 155 de ţări. 

 

România participă la aceste schimburi bilaterale din 1960, 

administrate până în 1993 de Ambasada SUA la Bucureşti, 

iar din mai 1993, de Comisia Fulbright Româno-Americană, 

înfiinţată potrivit Acordului bilateral dintre cele două 

guverne. 

 

Comisia acordă cetăţenilor români burse de studiu şi 

cercetare în universităţi din SUA şi cetăţenilor americani 

burse de studiu şi cercetare în universităţi româneşti.  
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Evenimente 

 

La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc 

marți, 20 martie a.c., între orele 12.00-14.00, cea de-a patra 

ediție a evenimentului „Pique-nique francophone poétique”. 

„Evenimentul Pique-nique francophone poétique, ediția a 

IV-a, având hashtagul #Haikunoi2018, face parte din seria 

de manifestări organizate de Ambasada Franței și de 

operatorul său cultural, Institutul Francez din România, în 

colaborare cu Organizaţia Internaţională a Francofoniei 

(OIF), cu sprijinul Ministerului Educației”, au precizat, într-

un comunicat de presă, reprezentanții Colectivului de 

franceză din cadrul Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării din cadrul USV. 

Potrivit sursei citate, la eveniment sunt invitați să participe 

francofonii și francofilii suceveni, toți pasionații de poezie 

care vorbesc și îndrăgesc limba franceză, în principal 

studenții, dar și grupuri de elevi de la liceele din oraș, 

profesorii de limbă franceză, precum și angajații francofoni 



de la întreprinderile din județul Suceava. 

„Momentul cheie al manifestării are loc între orele 12:00 și 

14:00, când participanții din întreaga țară vor publica haiku-

urile în limba franceză, desenele personale și fotografiile de 

la eveniment pe pagina personală a rețelelor de socializare 

(Facebook și Twitter), folosind hashtag-ul #Haikunoi2018. 

Contribuțiile internauților se vor concretiza, astfel, într-un 

palimpsest creat în spațiul virtual #Haikunoi2018, purtând 

(în)semnele personale ale creativității și sensibilității  

fiecărui vorbitor de limba franceză”, se precizează în 

comunicat. 

Organizatorii evenimentului au menționat că la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava participanții își 

vor materializa creațiile realizând un colaj pe un suport din 

pânză ce amintește de papirusurile din vechime. 

De altfel, generațiile prezentului vor transcrie haiku-urile pe 

fișe de lucru vechi, păstrate de la generațiilor anterioare, 

după principiul palimpsestului, pentru a marca simbolic 

faptul că studenții de azi duc mai departe munca celor de 

ieri și faptul că toți contribuim, prin efortul personal, la 

scrierea aceluiași mare Text: Viața, Creația, Limba, 

Literatura, Francofonia. 

Evenimentul se va desfășura în Holul central din corpul A 

sau în parcul interior din spatele Corpului A, în funcție de 

condițiile meteo. Creațiile personale ale participanților la 

eveniment vor fi expuse în holul de la intrarea în corpul A, 

pe toată durata Zilelor Francofoniei. 

Conform organizatorilor, acest eveniment unic pe plan 

mondial constituie un mijloc original pentru francofoni şi 

francofili de a-şi afirma pasiunea pentru limba franceză. 



Astfel, manifestarea este un moment federator, special, 

amuzant, o excelentă ocazie de a schimba idei despre 

viitorul limbii franceze, de a crea scurte poeme şi de a pune 

în evidenţă beneficiile învăţării acestei limbi de către tineri, 

un avantaj în plus pe piaţa muncii și, nu în ultimul rând, o 

pledoarie în favoarea multilingvismului, a descoperirii 

tradiţiilor și culturilor diferite. 

Din 2017, Picnicurile poetice au fost incluse în circuitul 

Grand Tour, marcă de excelenţă aflată sub Înaltul Patronaj 

al Preşedintelui Republicii Franceze şi gestionată de Jean-

Marie Le Guen, Secretar de Stat pentru Dezvoltare şi 

Francofonie, în colaborare cu Organizaţia Internaţională a 

Francofoniei, condusă de Michaëlle Jean, Secretar General. 

Această marcă reuneşte evenimente culturale şi 

patrimoniale prestigioase, selecţionate pentru capacitatea lor 

de a pune în valoare bogăţia, diversitatea şi vitalitatea 

francofoniei culturale şi de a creşte atractivitatea acesteia în 

lume. 
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    Centrul de Reuşită Universitară al Universității „Ștefan cel 
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Masă rotundă dedicată 

esteticii și filozofiei 

artelor, la USV 

Obiectiv de Suceava Pg.5 Mare” din Suceava,  Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării și Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social-

Politice al Facultății de Istorie și Geografie organizează o 

masă rotundă dedicată preocupărilor ce vizează estetica şi 

filozofia artelor. Evenimentul va avea loc luni, 19 martie, la 

ora 14.00,  în sala Centrului de Reuşită Universitară, corp 

A, sala 302. 

Potrivit organizatorilor, evenimentul este parte a proiectului 

Seminarul umanist, al cărui scop este de a reuni cercetători, 

cadre didactice, doctoranzi și studenți interesați să dezbată 

probleme referitoare la actualitatea filosofică, socială și 

politică. 

„Această întâlnire îl are ca invitat pe reputatul hermeneut şi 

critic de artă Petru Bejan, profesor de estetică, filozofia artei 

şi hermeneutică în cadrul Facultăţii de Filozofie şi Ştiinţe 

Social-Politice a Universității «Alexandru Ioan Cuza» din 

Iaşi, intervenția sa intitulându-se Utopia sensului în arta 

contemporană”, au transmis organizatorii evenimentului. 
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CSU Suceava va profita de întreruperea campionatului și va 

disputa la sfarșitul acestei săptămâni un meci amical în 

compania celor de la Știința Bacău. Trupa antrenată de 

Adrian Chiruț și Iulian Andrei își va testa forțele în fața 

liderului primei serii a Diviziei A, vineri, de la ora 17.30, în 

sala „Dumitru Bernicu”. 

http://www.newsbucovina.ro/
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