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Marți, 20 martie, de la ora 19.00, Casa de Cultură a 

Studenților Suceava organizează un Recital Instrumental, pe 

scena Auditoriumului „Joseph Schmidt” al Universității 

„Ștefan cel Mare”. Interpretează: conf. univ. dr. Doina 

Grigore (pian), conf. univ. dr. Sebastian Vârtosu (violoncel) 

și asist. univ. dr. Tudor Bogdan Bolnavu (vioară). Din 

repertoriu: Serghei Rachmaninov - Trio élégiaque Nr. 1 în 

G-minor, Johannes Brahms - Dublu concert pentru vioară și 

violoncel în la minor, op. 102. Prețul unui bilet este de 5 lei 

pentru studenți, elevi și pensionari, acestea putând fi 

achiziționate de la sediul Casei de Cultură a Studenților. 

Prețul unui bilet întreg este de 10 lei (ccs-sv.ro sau 

biletesuceava.ro). 
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Pentru al treilea an, zeci de tineri studenţi din domeniul 

silviculturii au beneficiat de o oportunitate deosebită – 

accesarea unor burse în valoare totală de 8.000 de lei, 

acordate în 10 tranşe lunare, pe durata întregului an 

universitar. 

Beneficiarii acestora au fost selectaţi în urma unor probe 

teoretice şi practice, pe principiul „cei mai buni dintre cei 

mai buni”, concurenţa fiind destul de mare, pe măsura 



beneficiilor. 

Proiectele bursierilor, discutate cu specialişti şi experţi în 

domeniul silviculturii 

O parte dintre beneficiari, masteranzii, au fost prezenţi 

sâmbătă, la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, în sala 

Dimitrie Leonida, din corpul D, în cadrul unui atelier de 

lucru în care au fost discutate proiectele a şase dintre cei 24 

de beneficiari ai Burselor Schweighofer. 

Alături de ei s-au aflat elevi şi profesori ai Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, specialişti din cadrul 

Direcţiei Silvice Suceava, precum şi reprezentanţi ai 

Holzindustrie Schweighofer. 

Temele proiectelor au fost: 

Studiu comparativ privind evoluţia preţurilor lemnului de 

răşinoase în România şi în ţările UE. 

Studiu privind evoluţia sistemelor de certificare forestieră 

din România. 

Timp de trei ore, bursierii Alin Andrei Dănilă, Alexandru 

Mihai Corjin de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 

Mihai Adrian Bratu şi Nicolae Dogaru – de la Universitatea 

„Transilvania” din Braşov, Steluţa Maria Sângeorzan şi 

Anamaria Iuga, de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, au susţinut lucrările 

proprii, beneficiind de criticile constructive şi aprecierile 

profesorilor şi specialiştilor invitaţi la discuţii, primind 

sugestii valoroase pentru dezvoltarea ulterioară a proiectelor 



lor, fiind încurajată munca în echipă, pentru acoperirea unor 

arii mai largi de cercetare. 

România, cel mai mare importator de masă lemnoasă şi 

creşterea explozivă a preţului lemnului 

Discuţiile s-au dovedit a fi foarte interesante, fiind analizată 

transformarea României, din exportator de masă lemnoasă 

în cel mai mare importator din zonă, datorită unităţilor 

moderne de procesare a lemnului, precum Schweighofer, 

care prelucrează doar 7% din volumul total recoltat în 

România, cea mai mare parte a producţiei fiind asigurată din 

importuri şi achiziţii intracomunitare. 

Explozia preţului masei lemnoase, precum şi cauzele 

acestor creşteri nefireşti, care au făcut să avem cel mai 

scump lemn din Europa, fiind mai ieftin să aduci lemn din 

Polonia sau chiar cu vaporul, din Venezuela, au fost de 

asemeni intens dezbătute. 

Schweighofer, partener de încredere al instituţiilor de 

învăţământ 

„Ne bucurăm pentru studenţii noştri, pentru că au 

posibilitatea de a fi finanţaţi, pentru a desfăşura studii şi 

cercetări în domeniul silvic. Cred că este o bună 

oportunitate pentru ei să cunoască şi studenţi din alte centre 

universitare, seminarul acesta aducând la un loc atât studenţi 

ai Facultăţii de Silvicultură Suceava cât şi de la Cea din 

Braşov, precum şi de la Universitatea din Cluj. E o bună 

oportunitate să se cunoască, să schimbe păreri, să-şi 

sporească experienţa în domeniu”, a spus Ciprian 



Palaghianu, prodecanul Facultăţii de Silvicultură Suceava. 

Prin acest generos program de burse dar şi prin donaţiile 

făcute pentru dotarea laboratoarelor de cercetare, compania 

Holzindustrie Schweighofer s-a dovedit a fi un partener de 

încredere al instituţiilor de învăţământ, contribuind la 

formarea viitorilor specialişti din industria lemnului. 

„Pentru mine a fost o oportunitate foarte mare, atât pe plan 

financiar cât şi profesional, pentru că am intrat în contact cu 

colegi de la alte universităţi, dar şi cu personal de 

specialitate din domeniu”, consideră Alin Andrei Dănilă, 

masterand în anul I la USV – Facultatea de Silvicultură. 

Numai în anul universitar 2017 – 2018, 24 de studenţi cu 

rezultate remarcabile beneficiază de burse cu o valoare 

totală de 8.000 de lei fiecare, acordate în 10 tranşe, pe 

durata întregului an universitar. 

„Programul de burse acordate studenţilor merituoşi de la 

facultăţile de silvicultură din ţară este parte a programului 

de responsabilitate socială al companiei noastre, prin care 

încurajăm studenţii să lucreze împreună, să-şi dezvolte 

spiritul critic, astfel încât să existe reacţii la lucrările 

celorlalţi, să aibă o perspectivă mult mai largă asupra a ceea 

ce înseamnă sectorul forestier din România. Fiecare dintre 

bursieri este la început de drum, s-au documentat cum au 

putut, sub îndrumarea profesorilor specialişti. Un mare 

avantaj a constat în faptul că am avut alături de noi 

specialişti externi, care şi-au adus contribuţia la subiectele 

dezbătute, care sunt de actualitate. De exemplu, a fost 

discutat preţul lemnului, care, în România, a ajuns să fie 



printre cele mai mari din toată Europa. Poate părea 

paradoxal, dar este foarte real. Piaţa se reglează, marii 

consumatori de materie primă au ajuns să importe volume 

semnificative din alte ţări. Inclusiv compania noastră, din 

volumul total prelucrat, peste jumătate îl importă. Aducem 

lemn din afară, îl prelucrăm în România, cu forţă de muncă 

locală, adăugând valoare produselor pe care le facem. În 

plus, pe lângă locurile de muncă create, se generează taxe şi 

impozite, atât la nivel local cât şi central”, a precizat Vasile 

Varvaroi, coordonatorul programului de Burse 

Schweighofer. 

În cadrul programului de burse, studenţii realizează proiecte 

pe teme actuale, de interes, din domeniul silvic şi al 

industrializării lemnului, precum: circulaţia materialelor 

lemnoase, evoluţia sistemelor de certificare în România, 

evoluţia preţului lemnului în România şi UE, tehnologii 

moderne de măsurare şi determinare a volumului buştenilor, 

precum şi diverse studii aplicate pe produse moderne din 

lemn (MDF, HDF, OSB, PAL, panel). 

„Programul Burselor Schweighofer a început la Braşov, 

apoi s-a extins an de an, la Suceava, iar acum şi la Cluj. Pe 

lângă bursele care se acordă lunar, câte 800 de lei, pe 

perioada întregului an universitar, studenţii au o mare 

oportunitate, de a intra în contact cu specialiştii din fabricile 

noastre, de a participa efectiv la procesele de producţie din 

fabrici. Pot veni să urmărească cum se petrece procesul 

industrial într-o fabrică modernă. Selecţia s-a făcut dintr-un 

număr mare de aplicanţi, cei mai buni fiind selectaţi în urma 

unor testări riguroase. Anul acesta au fost în jur de 120 de 



aplicanţi, din care, în urma unui concurs organizat de fiecare 

facultate în parte, au fost selectaţi 24, cei mai merituoşi”, a 

adăugat coordonatorul programului de Burse Schweighofer. 

 Nu în ultimul rând, studenţii şi invitaţii au avut ocazia să 

viziteze Laboratorul de Biometrie Forestieră de la USV - 

unul dintre cele mai performante laboratoare din Europa, 

care beneficiază de aparatură ultra-modernă datorită 

accesării de fonduri de cercetare prin proiecte naţionale şi 

internaţionale, dar şi prin sponsorizări oferite cu 

generozitate de compania Holzindustrie Schweighofer. 

Sub îndrumarea dr. ing. Cătălin Roibu, şeful Laboratorului 

de Biometrie Forestieră, oaspeţii au văzut cum funcţionează 

echipamentele folosite pentru studii aprofundate în 

domeniul dendrologiei, inventarierilor forestiere, anatomia 

lemnului, precum şi în cercetarea calităţii lemnului, 

tomograful pentru arbori fiind unul dintre achiziţiile 

sponsorizate de Schweighofer. 

Certificarea pădurilor şi a companiilor – beneficii şi pericole 

Certificarea pădurilor, în sistemul FSC sau PEFC, a fost un 

alt subiect intens dezbătut, beneficiile introducerii acestor 

sisteme fiind evidente pentru toată lumea, dar, pe de altă 

parte, fiind privite cu îngrijorare modificările care se doresc 

a fi aduse, prin împingerea la extreme a limitărilor, ceea ce 

le-ar face total neaplicabile, riscul fiind ca proprietarii de 

pădure şi chiar companiile să renunţe la ele, câtă vreme 

costurile implementării lor sunt cu mult mai mari decât 

posibilele beneficii. 



„Pădurea este una din resursele naturale ale României, care 

este regenerabilă. Pentru a asigura continuitatea pădurii, este 

nevoie să aplicăm o dezvoltare durabilă şi sustenabilă a 

acesteia. Unul dintre modurile prin care ne putem asigura de 

acest lucru este prin certificare – adică prin aplicarea 

voluntară de către proprietarii de pădure a unor scheme care 

garantează o gestionare mult mai riguroasă a fondului 

forestier. Compania noastră a încurajat aplicarea acestor 

mecanisme de certificare chiar de la apariţia acestora, 

oferind suportul tehnic firmelor care doresc să se certifice, 

oferind un preţ mai mare pentru lemnul certificat. În acest 

mod încurajăm pe cei care lucrează în pădurile din România 

să aplice cele mai înalte standarde”, a menţionat Vasile 

Varvaroi, director achiziţii în cadrul Holzindustrie 

Schweighofer. 

Certificarea pădurilor este o activitate voluntară, care 

implică numeroase costuri şi eforturi pentru conformare la 

standardele impuse, oferind în schimb şi anumite beneficii, 

dar, în acelaşi timp, este important de ştiut faptul că 

proprietarii de pădure sau agenţii economici care nu se 

înscriu în astfel de programe de certificare îşi desfăşoară 

activitatea legal, doar că la alte standarde de calitate. 
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CSU Suceava joacă următorul meci oficial din cadrul Ligii 

Naționale de handbal masculin abia joi, 22 martie, pe 

terenul formației Minaur Baia Mare. Pentru a-și ține 

jucătorii în „priză” pentru acest final greu de campionat, 

tehnicienii suceveni au perfectat un amical în compania 



echipei CSȘM Bacău, liderul seriei I a Diviziei A. 

Partida a avut loc la finele săptămânii trecute în sala 

„Dumitru Bernicu” de la LPS Suceava și s-a disputat pe 

durata a trei reprize, două normale de 30 minute fiecare și 

una pe durata a 10 minute. Sucevenii au reușit să se impună 

după două reprize cu scorul de 34–26, într-un meci test în 

care scorul de pe tabela de marcaj nu a contat foarte mult. 

Antrenorii Adrian Chiruț și Iulian Andrei au rulat în teren 

tot lotul pe care l-au avut la dispoziție, acesta fiind unul din 

obiectivele fixate pentru această întâlnire. Prima repriză a 

fost una destul de echilibrată, cu o echipă oaspete ce a 

profitat de greșelile individuale ale gazdelor, pe fondul unui 

joc al studenților în care concentrarea nu a ajus la cotele din 

meciurile oficiale, cu miză. La pauză, CSU Suceava a 

condus cu scorul de 17–14, în partea a doua distanțându-se 

decisiv, mai ales în ultimele 10 minute, iar după 60 de 

minute scorul a fost 34–26. 

„A fost un meci și un antrenament foarte bun pentru noi și 

cred că și pentru echipa din Bacău. Am ținut să facem 

această partidă test deoarece pauza dintre etape era prea 

mare, mai ales acum pe final de retur și înaintea fazei a 

doua, când trebuie să fim tot timpul într-o formă sportivă 

foarte bună. Per total sunt mulțumit de evoluția echipei 

noastre, chiar dacă au mai apărut greșeli neforțate pe fondul 

relaxării normale, dintr-un meci fără miză. Jucătorii au 

punctat bine și la capitolul efort și mă bucur c-am rulat tot 

lotul și n-au apărut accidentări”, a explicat antrenorul 

sucevenilor, Adrian Chiruț. 



Tânărul jucător sucevean care a debutat pe prima scenă a 

handbalului masculin românesc în jocul cu CSM Făgăraș, 

Claudiu Lăzurcă, a reușit cinci goluri, din care două din 7 

metri, el fiind la a doua prezență în teren pentru seniorii de 

la Suceava. 

Claudiu Lăzurcă este încă junior II și evoluează pentru 

echipele de juniori I și II de la LPS Suceava, pregătite de 

antrenorii Răzvan Bernicu, respectiv Iulian Dugan. 

În acest meci cu Știința Bacău, Universitatea a folosit 

portarii: C. Tcaciuc, Bobeică și Duman, dar și jucătorii 

Costea (4 goluri), Târzioru (4), Burlacu (3), Petrea (2), 

Sandu (2), Lăzurcă (5), Alexa (1), Dusan Sipka (2), 

Polocoșer (2), Olariu (3), Cotinghiu (2), Potera (3), Tofănel 

(1). 
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ASSIST Software invită studenții interesați să înceapă o 

carieră în IT, la cea de-a X-a ediție „Porți Deschise ASSIST 

Software”, miercuri, 21 martie, de la ora 11:00, la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în Aula din 

Corpul E. 

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Facultatea de 

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și Facultatea de 

https://assist-software.net/
https://assist-software.net/


Științe Economice și Administrație Publică, fiind dedicat 

studenților din toți anii de studiu și masterat. 

Cătălina Micliuc, specialist marketing, și Marius Botnariuc, 

senior developer în cadrul ASSIST Software, au fost alături 

de Ada și Călin, la „Dimineți Animate”, și au adus mai 

multe detalii despre cea de-a X-a ediție a „Open Doors 

ASSIST 2018”. 

Agenda evenimentului are loc în intervalul orar 11:00-

14:00, în Aula din Corpul E, a Universității Ștefan cel Mare, 

Suceava, iar programul va avea două acțiuni în paralel. În 

holul din fața rectoratului, va fi amenajată o zonă cu 

standuri de prezentare, unde studenții vor lua parte la 

demonstrații practice de modelare 3D și programare de 

jocuri, vor testa aplicații și dispozitive inedite dezvoltate 

pentru companii de renume mondial. De asemenea, cei 

prezenți vor avea parte și de o incursiune în cultura 

organizațională a companiei, descoperind varietatea de 

activități pe care le pot practica în timpul liber, alături de 

colegii din ASSIST Software (club de cliclism, fotbal, 

competiții etc). Discuțiile vor avea loc într-o atmosferă 

informală, iar cei prezenți vor fi întâmpinați cu pizza, 

răcoritoare și multe alte surprize inedite. 

Cătălina Micliuc: „În aula din corpul E, vor avea loc 

prezentări tehnice, așa încât vom intra în sloganul ediției de 

anul acesta, care este „Code your dreams!”. Ne-am legat 

mai mult de faptul că la ASSIST poți lucra și la pasiunile 

tale, pe lângă proiectele externe pentru clienți. Avem foarte 

multe idei inedite care vin din partea colegilor, și ne 



bucurăm de sprijin din partea companiei, așa încât cei care 

vor veni la eveniment, vor vedea multe dintre proiectele 

pornite din inițiativa colegilor, deci sigur va fi și o parte de 

consultanță în ceea ce privește inceputul unei cariere in IT.” 

Marius Botnariuc: „Anul acesta, bazându-ne pe experiența 

anterioară, încercăm să ținem prezentările la un nivel foarte 

înalt. Ne dorim să oferim un conținut util, dar în același 

timp, plăcut, ușor de digerat. Așadar, prezentările nu vor fi 

foarte tehnice, vor fi accesibile!” 

A doua parte a evenimentului, constă într-o serie de 

prezentări ce vor avea loc de la ora 11:00, în Aula din 

Corpul E. Desfășurată sub sloganul „Code your dreams!”, 

ediția de anul acesta va aduce în fața participanților 

universul fascinant al jocurilor, dar și multe dintre produsele 

și proiectele inovative dezvoltate la nivel intern, ca urmare a 

unor pasiuni comune împărtășite de membrii ASSIST 

pentru jocuri, sănătate, sport, educație etc. Mai mult decât 

atât, participanții vor avea parte și de o prezentare cu sfaturi 

utile pentru debutul în carieră, dar și alte informații de care 

au nevoie pentru a-și începe cariera la ASSIST Software. 

Totodată, cei de la ASSIST au pregătit și o tombolă 

specială, pentru cei care participă la eveniment, premiul cel 

mare constând într-o Consola SONY PlayStation 4 Slim 1 

TB, în ediție limitată + un joc, „Call of Duty WWII”! 

Pentru a participa la tombolă, studenții sunt invitați să 

scaneze codul QR de pe afișul evenimentului sau să se 

înscrie pe www.assist.ro/contest și să urmeze pașii de 

concurs. Înscrierile sunt deschise până în ziua 

http://www.assist.ro/contest


evenimentului. Norocosul câștigător va fi extras pe 21 

martie, în cadrul evenimentului Open Doors ASSIST 2018, 

iar pentru a fi validat este necesar să fie prezent în sală la 

momentul extragerii. 

ASSIST Software este una din principalele firme de pe piața 

suceveană care investește constant în viitorul profesional al 

studenților, încă din timpul facultății oferind numeroase 

stagii de practică pe perioada cărora studenții au șansa de a 

aplica în proiecte reale cunoștințele dobândite la cursuri. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava se menține pe 

primul loc în topul universităților românești alcătuit pe baza 

brevetelor de invenții acordate de Oficiul de Stat pentru 

Invenții și Mărci (OSIM) din România. 

Potrivit rectorului interimar al USV, prof. univ. dr. ing. 

Mihai Dimian, și în anul 2017 Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava s-a situat pe locul I în topul brevetelor 

de invenţii acordate de OSIM universităților românești. 

Conform datelor publicate de Oficiul de Stat pentru Invenții 

și Mărci în Buletinele Oficiale de Proprietate Intelectuală 

pentru perioada ianuarie – decembrie 2017, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut 27 de brevete de 

invenție, fiind pe primul loc la nivel național. 

Pe locul al doilea se situează Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași, cu 20 de brevete de invenție, 

http://www.newsbucovina.ro/


iar pe locul al treilea se situează Universitatea Politehnică 

din București, cu 15 brevete de invenție. 

„Precizez că nu consider rezultatul USV unul excepțional ci 

unul normal, însă activitatea de inventică din România a 

ajuns la un nivel scăzut, similar cu nivelul înregistrat în 

urmă cu aproximativ 100 de ani”, a spus prof. univ. dr. ing. 

Mihai Dimian. 

De menționat este faptul că și în 2016 Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava s-a situat pe primul loc în topul 

universităților românești alcătuit pe baza brevetelor de 

invenții acordate de OSIM. Astfel, OSIM a acordat 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în anul 2016, 

un număr de 34 de brevete de invenție. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava se află pe primul 

loc în topul universităților românești privind brevetele de 

invenție obținute în anul 2017, conform datelor publicate de 

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în Buletinele 

Oficiale de Proprietate Intelectuală (ianuarie – decembrie 

2017). 

Cu 27 de brevete, universitatea suceveană este urmată de 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu 20 de 

brevete, și Universitatea Politehnică din București, cu 15 

brevete. 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai 

Dimian, a precizat că nu consideră acest rezultat unul 



excepțional. 

„Precizez că nu consider rezultatul USV unul excepțional ci 

unul normal, însă activitatea de inventică din România a 

ajuns la un nivel scăzut, similar cu nivelul înregistrat în 

urmă cu aproximativ 100 de ani”, a transmis rectorul USV. 
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Evenimente 

 

Luni, 19 Martie 2018, începând cu ora 14:00, la 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava va avea loc masa 

rotundă intitulată Utopia sensului în arta 

contemporană susținută de Petru Bejan. 

Petru Bejan este profesor de estetică, filozofia artei şi 

hermeneutică în cadrul Facultăţii de Filozofie şi Ştiinţe 

Social-Politice a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. 

Evenimentul face parte din cadrul 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. 
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Marți, 20 Martie 2018, între orele 12:00 și 14:00, la 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava va avea loc 

evenimentul intitulat Pique-nique francophone poétique, 

ediția a IV-a. 

Eveniment unic pe plan mondial, acesta constituie un mijloc 

original pentru francofoni şi francofili de a-şi afirma 

pasiunea pentru limba franceză. 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 si 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. 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.  

La eveniment sunt invitați să participe francofonii si 

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, 

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. 

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. 

Creațiile personale ale participanților la eveniment vor fi 

expuse în holul de la intrarea în corpul A, pe toată durata 

Zilelor Francofoniei. 

Evenimentul 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. 
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Evenimente 

 

Marcela Șlusarciuc, lector universitar doctor în cadrul 

Universității Ștefan cel Mare din Suceava, a fost propusă de 

către Comisia Fulbright pentru o bursă postdoctorală Senior 

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



transfrontaliere 

(15.03.2018) 

 

s-a desfășurat în două etape. 

Acest tip de finanțări este dedicat cadrelor universitare, 

cercetătorilor și profesioniștilor care 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 candidata suceveană 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. 

Marcela Șlusarciuc 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 

transfrontaliere și a parteneriatelor educaționale și de 

cercetare între România și Ucraina, Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava având o lungă experiență în derularea de 

proiecte educaționale și de cercetare cu universități 

ucrainene. 
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Integrarea literaturii române în circuitul valorilor literaturii 

universale nu se poate face, în anul 2018, decât prin 



 

 

 

un volum de excepție 

despre literatura română 

ca literatură a lumii 

(15.03.2018) 

interogări lucide, eliberate de obsesiile etnocentrismului și 

ale naționalismului comunist. 

Autori canonici și texte se cer citite și interpretate cu 

instrumentarul critic al actualității, o actualitate care 

anulează granițele dintre centru și periferie, din perspectiva 

recuperării literaturilor est-europene, bine ascunse, vreme 

de decenii, după Cortina de fier. 

În acest context trebuie încadrată și inițiativa celor trei 

editori ai volumului Romanian Literature as World 

Literature, apărut la prestigioasa editură americană 

Bloomsbury, în decembrie 2017. Mircea Martin, Christian 

Moraru și Andrei Terian propun o lectură proaspătă a 

literaturii române, văzută ca un punct de intersecție a 

imperiilor, regiunilor și a celor mai variate influențe. O 

literatură conectată, prin fire încă insuficient revelate, la 

marea literatură a lumii, o literatură română poate nicicând 

izolată într-o margine politică și valorică. 

Lansat cu ocazia zilei universității, volumul adună 

contribuțiile câtorva dintre cei mai importanți cercetători 

literari români ai momentului, preocupați de o justă și 

documentată situare a literaturii noastre pe harta 

reconfigurării micro- și macroliteraturilor. Printre cei 

cincisprezece autori publicați se numără și doi universitari 

suceveni, coordonatori de doctorat în domeniul Filologie, 

titulari ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, 

Mircea A. Diaconu și Ovidiu Morar. Articolul profesorului 

Diaconu, Reading Microliterature: Language, Ethnicity, 

Polyterritoriality, demonstrează cât de flexibile sunt 



concepte precum graniță, teritoriu sau etnie, urmărind, în 

dinamica relațiilor intra- și extrateritoriale, dificultățile 

încadrării fără rest în canonul literaturii române a unor 

autori și texte din Basarabia sau Voievodina. În egală 

măsură, este problematizat și statutului pe care îl au cărțile 

unor autori etnici maghiari sau germani, scrise în aceste 

limbi, în configurarea identitară a literaturii române. În 

articolul Cosmopolites, Deracinated, étranjuifs: Romanian 

Jews in the International Avant-Garde, profesorul Ovidiu 

Morar prezintă contribuția substanțială a avangardiștilor 

români de origine evreiască la arta avangardistă a secolului 

al XX-lea. 

Impunându-se prin calitatea contribuțiilor și prin 

actualitatea lecturilor critice, prezentul volum marchează un 

moment de reper în studiile românești, un foarte bun punct 

de plecare pentru specialiștii străini interesați nu doar de 

istoria literaturii române, ci de europenitatea culturii 

române. 

 


