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Din colecţiile Bibliotecii Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV), miercuri, în corpul A al instituţiei, au fost 

expuse cărţile diverşilor autori care au scris despre mişcarea 

de emancipare socială şi politică a românilor din 

Transilvania, intitulată „Şcoala Ardeleană”.  

Caracterul erudit al acestei mişcări este pus în valoare prin 

operele cărturarilor iluminişti care au depus eforturi pentru 

trezirea conştiinţei naţionale. O parte din lucrările lui Samuil 

Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior, Ioan Budai Deleanu şi 

cărţi ale diverşilor autori care au scris despre aceşti 

reprezentanţi de seamă ai Şcolii Ardelene pot fi văzute în 

expoziţia vernisată. 

Multe dintre cărţile expuse au ca autori pe prof. univ. dr. 

Niculina Iacob, de la Universitatea „Ştefan cel Mare", şi pe 

regretatul cercetător al fenomenului cultural ardelean, Ioan 

Chindriş, fostul director al Filialei din Cluj-Napoca a 

Bibliotecii Academiei Române. 

Dintre donaţiile făcute Bibliotecii Universităţii din Suceava 

de către prof. univ. dr. Niculina Iacob, au fost expuse cele 

cinci volume ale Bibliei Vulgata, apărute în anul 2005, la 

Editura Academiei Române (prima traducere în limba 



română a bibliei Sfântului Ieronim, realizată sub conducerea 

episcopului greco-catolic Petru Pavel Aron) şi patru volume 

din Integrala Manuscriselor Cantemir (ediţie facsimilată 

reprezentând manuscrisul cumpărat de Episcopul Inochentie 

Micu Klein de la Viena în jurul anului 1734). 

„Printr-o fericită coincidenţă, se împlinesc, în anul 

Centenarului Marii Uniri, şi 250 de ani de la moartea 

episcopului greco-catolic Inochentie Micu-Klein, considerat 

de Nicolae Iorga «el dintâi român modern», iar de istoricul 

clujean David Prodan «deschizătorul luptei politice naţionale 

a românilor din Transilvania». El este adevăratul întemeietor 

al cunoscutei mişcări de spirit din viaţa românilor, pe care o 

numim îndeobşte Şcoala Ardeleană, el a întrezărit orizontul 

viitorului european pentru neamul său, numit tot de el pentru 

prima dată naţiune, şi a deschis porţile culturii iluministe 

pentru emanciparea românilor. Această mişcare culturală de 

anvergură, care nu încetează să ne uimească prin noi şi noi 

revelaţii scoase din taina arhivelor şi care a generat începutul 

renaşterii spirituale a românilor ardeleni, nu ar fi fost cu 

putinţă fără un alt eveniment crucial desfăşurat la cumpăna 

dintre veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea, şi anume unirea 

religioasă a românilor din Transilvania cu Biserica Romei. 

Cardinalul greco-catolic Iuliu Hossu, cel care a citit 

Declaraţia Unirii la 1 Decembrie 1918, obişnuia să spună: 

,,Dacă nu exista Unirea religioasă de la 1700, nu era nici 

Adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848, unde s-a strigat: 

«Vrem să ne unim cu Ţara!», şi, fără aceasta, nu era nici 

Unirea din 1918”, a transmis prof. univ. dr. Niculina Iacob. 
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Trei cadre universitare cu rezultate deosebite în cercetare au 

fost evidenţiate în cadrul festivităţii de sărbătorire a 28 de ani 

de la transformarea Institutului de Subingineri în 

Universitatea „Ştefan cel Mare”, ceremonie care a avut loc 

miercuri, 7 martie. 

Rectorul interimar al instituţiei, prof. univ. dr. ing. Mihai 

Dimian, a arătat că domeniul cercetării este o dimensiune 

importantă a universităţii, în selectarea universitarilor care au 

fost recompensaţi cu diplomă de merit ţinând cont de trei 

criterii - numărul brevetelor de invenţie obţinute, numărul de 

citări ale articolelor publicate în reviste ştiinţifice acreditate 

la nivel internaţional (ISI)şi factorul de impact al articolelor 

publicate. 

În clasamentul brevetelor obţinute, primul loc a fost ocupat 

de prof. univ. dr. Sonia Amariei, de la Facultatea de Inginerie 

Alimentară. 

Cât priveşte numărul de citări ale articolelor publicate în 

2017, diplomă de merit a primit Olivier Bouriaud, cercetător 

la Facultatea de Silvicultură. 

Al treilea laureat a fost Alin Căilean, de la Facultatea de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, cu cel mai 

ridicat factor de impact al articolelor publicate.  
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Zece tinere cadre didactice din cadrul Universităţii „Ştefan 

cel Mare” Suceava au fost evidenţiate pentru implicarea, 

creativitatea şi rezultatele obţinute în activitatea lor didactică. 



 

 

 

recompensate pentru 

activitatea lor didactică 

Diplomele de merit le-au fost acordate de prorectorul USV, 

prof. univ. dr. ing. Mircea Diaconu, acesta aducând în atenţie 

şi condiţia activităţii didactice în învăţământul superior din 

România. 

„Nu e o lamentaţie, ci constatarea unui impas care priveşte 

dificultăţile de cuantificare a calităţii. Eu cred că nu poţi fi 

profesor bun dacă nu faci şi cercetare, în fond profesorul nu e 

un compilator. Şi dacă poţi simula prin tot felul de mijloace 

că faci cercetare, nu poţi simula că eşti un profesor bun. 

Studenţii nu mint, iar unii dintre ei te şi depăşesc”, a arătat 

Mircea Diaconu. 

Pentru implicarea în activităţi extracurriculare, activităţi de 

îndrumare a studenţilor, organizare de conferinţe sau alte 

evenimente, contribuţia la dezvoltarea creativităţii studenţilor 

şi calitatea deosebită a activităţilor didactice au fost 

evidenţiaţi următorii: Liana Pascariu (Facultatea de Drept şi 

Administraţie Publică), Anca Bosancu (Educaţie Fizică şi 

Sport), Amelia Buculei (Inginerie Alimentară), Adrian Ioan 

Petrariu (Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor), Ionuţ 

Cristian Românu (Inginerie Mecanică), Ionuţ Cristea (Istorie 

şi Geografie), Onoriu Ioan Colăcel (Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării), Cătălina Oana Barbu (Silvicultură), Mihaela 

State (Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică) şi Liliana 

Bujor (Ştiinţe ale Educaţiei). 

„Mă bucur că pot să particip la premierea colegilor mei 

tineri, iar cei care am trecut de 40 de ani merită să ne punem 

în continuare în joc pasiunea, devotamentul, încrederea, chiar 

şi numai pentru motivul că iată, existând aceşti tineri, şi 



viitorul USV este asigurat”, a mai subliniat prorectorul USV. 
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Cu ocazia aniversării a 28 de ani de la înfiinţarea 

Universităţii „Ştefan cel Mare” şi a 55 de ani de existenţă a 

instituţiei, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a 

lansat o serie de publicaţii academice, la realizarea cărora şi-

au adus contribuţia profesori şi studenţi ai universităţii 

sucevene. 

Astfel, conf. univ. dr. Luminiţa Elena Turcu, decanul 

Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, a prezentat 

volumul „Romanian Literature as World Literature”, publicat 

la Editura Boomsbury Academic New York şi apărut în 

februarie 2018, care se bucură de contribuţia profesorilor 

universitari Mircea A. Diaconu şi Ovidiu Moraru, în calitate 

de autori, precum şi a lectorului universitar dr. Nicoleta 

Loredana Moroşan, în calitate de traducător. 

Ultimele numere ale revistelor universitare sucevene 

„Meridian critic”, „Atelier de traduction” şi 

„ANADISS” (revistă de analiza discursului), publicate la 

Editura Universităţii din Suceava, au fost lansate cu această 

ocazie de redactorii responsabili, conf. univ. dr. Evelina 

Graur, prof. univ. dr. Albumiţa Muguraş Constantinescu, 

respectiv prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu. 

Numărul mare de baze de date internaţionale în care sunt 

înscrise aceste reviste şi larga lor difuzare în ţară şi 

străinătate constituie doar două dintre argumentele ce atestă 

calitatea acestor publicaţii ca rod al muncii de cercetare în 



domeniul Filologie desfăşurată la Suceava. 

Un eveniment în cadrul acestui moment de carte şi reviste 

academice l-a constituit, fără îndoială, prezentarea de către 

prof. univ. dr. Elena Brânduşa Steiciuc a volumului colectiv 

„Bibliografie franco-română” (ediţie bilingvă franco-

română) de Georges Bengesco, apărut în colecţia 

„Intelectuali români de expresie franceză”, la casa Editorială 

„Demiurg” din Iaşi, în decembrie 2017. Volumul conţine 

texte în traducerea unor masteranzi de la masteratul 

internaţional francofon cu diploma dublă „Teoria şi practica 

traducerii”, Suceava – Chişinău (Emima Andrei, Florentina 

Andrioaia, Elena Chiţu, Irina Devderea, Andreea Escaru, 

Liliana Lupaşcu, Mihaela Răileanu, Cristina Runcan, 

Alexandra Sfichi, Elena Sfichi), sub coordonarea prof. univ. 

dr. Elena Brânduşa Steiciuc. 

Menţionăm că la festivitatea oficială închinată aniversării 

Universităţii din Suceava a fost prezentă o delegaţie formată 

din cinci absolvente şi două studente masterande la 

masteratul menţionat, însoţite de lector univ. dr. Ina Sîtnic, 

de la Universitatea de Stat din Moldova. Cu acest prilej s-au 

înmânat diplomele de absolvire emise de Ministerul 

Educaţiei din România, diplomele din Republica Moldova 

fiind decernate la deschiderea anului universitar 2017-2018. 
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local 

 

Miercuri, 14 martie, de la ora 12.00, în sala „Dimitrie 

Leonida” (corp D) a Universităţii „Ştefan cel Mare” va avea 



 belgian, vine la 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” 

 

loc conferinţa „Du roman au théâtre”, susţinută de scriitorul 

Paul Emond, în cadrul tradiţionalei manifestări a Zilelor 

Francofoniei. În aceeaşi zi, la ora 18.00, Biroul Francez va 

găzdui conferinţa „Parcours d’un écrivain”, a prestigiosului 

invitat. 

După cum menţionează prof. dr. Elena Brânduşa Steiciuc, 

responsabilul acestui  proiect susţinut de Délégation 

Wallonie Bruxelles şi de Centrul de Reuşită Universitară, 

această primă vizită a scriitorului Paul Emond la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” şi la Biroul Francez le va 

oferi tuturor francofonilor şi  francofililor suceveni prilejul 

de a cunoaşte una dintre cele mai interesante personalităţi ale 

culturii belgiene şi europene contemporane, de a reînnoda 

dialogul cu fenomenul multiform al literaturii francophone. 

 

 

Marius 

Șuiu 

 

 

 

Handbaliștii Universității 

au oferit flori femeilor 

din Suceava 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.8 

 

Profitând de faptul că au stat în etapa de ieri în Liga 

Națională, rundă în care trebuiau să joace cu HC Odorhei, 

echipă retrasă din campionat la începutul anului, handbaliștii 

echipei Universității Suceava au oferit flori doamnelor și 

domnișoarelor cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor. 

Sportivii universitari coordonați de antrenorii Adrian Chiruț 

și Iulian Andrei au oferit flori femeilor pe care le-au întâlnit 

în Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Primăria 

Municipiului Suceava, instituții ce asigură finanțarea echipei, 

dar și la Iulius Mall. 

„La fel ca fiecare bărbat, de 8 Martie am vrut să aducem un 

strop de bucurie femeilor din Suceava şi să le oferim un 

cadou simbolic de ziua lor. Le urăm «La mulți ani!» 



doamnelor și domnișoarelor. Suntem bucuroși că suntem aici 

și le putem oferi flori suporterelor noastre. Am trecut și pe la 

Primăria Suceava, dar și pe la Universitatea «Ștefan cel 

Mare» din Suceava, unde le-am simțit foarte aproape de noi 

și sper să vină în număr mare și la sală când se va juca cu 

Făgăraș“ a spus antrenorul Adi Chiruț. 
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Duminică seara, de la ora 18.00, echipa de handbal a 

Universităţii Suceava va juca din nou în faţa propriilor 

suporteri, în sala „Dumitru Bernicu” din campusul Liceului 

cu Program Sportiv Suceava. În etapa cu numărul 23 din 

Liga Naţională, echipa pregătită de antrenorul Adrian Chiruţ 

va avea un meci de „6 puncte” în compania uneia din 

contracandidatele la menţinerea în primul eşalon, CSM 

Făgăraş. Cele trei puncte puse în joc sunt foarte importante 

pentru ambele echipe, şi asta deoarece vor conta în partea a 

doua a campionatului, în turneul play-out. Universitarii sunt 

obligaţi să câştige această partidă, după ce în tur au pierdut la 

Făgăraş la trei goluri, la capătul unui joc în care au avut 

multe absenţe importante în lot, iar pe final s-a simţit 

oboseala acumulată de jucătorii ce au fost nevoiţi să stea în 

teren mult prea multe minute. În meciul de duminică, situaţia 

se va schimba pentru gruparea suceveană, care are la 

dispoziţie tot lotul, inclusiv pe portarul Cristian Tcaciuc şi 

pivotul Bogdan Şoldănescu, care au lipsit în tur. 

„Suntem în faţa unui meci extrem de important pentru noi, în 

care întâlnim o echipă ce ne este vecină de clasament. 

Sperăm ca perioada bună pe care o traversează echipa să se 



concretizeze şi duminică şi să ne ajute la câştigarea celor trei 

puncte. În acest meci nu există o altă variantă decât cea a 

victoriei. Sperăm să avem din nou o sală plină, ca la multe 

meciuri din acest sezon, şi astfel să punem presiune pe 

adversar şi să reuşim o victorie. Din păcate, am fost 

accidentat la meciul din tur cu ei, dar îi cunosc foarte bine, 

sunt o echipă cu individualităţi bune, dar nu sunt o familie, 

aşa cum suntem noi şi cum am arătat-o în ultimul timp, când 

echipele din fruntea clasamentului au câştigat greu aici”, a 

explicat pivotul sucevean Bogdan Şoldănescu, unul dintre 

stâlpii apărării sucevene. 

  

Antrenorul Adrian Chiruţ crede că Universitatea mai are 

şanse de a ajunge în play-off 

În cadrul unei conferinţe de presă ce a avut loc ieri, 

antrenorul handbaliştilor de la Universitatea, Adrian Chiruţ, 

a declarat că nu se gândeşte la altă variantă decât cea a 

victoriei în meciul cu Făgăraşul şi-n acelaşi timp crede că 

Suceava mai are şanse la play-off. 

„Ne apropiem uşor de finalul campionatului, unul în care 

urmează meciurile cu miză, iar primul este cu Făgăraş. Ne 

gândim doar la victorie şi vom vedea în continuare unde vom 

ajunge. În clasament suntem câteva echipe foarte aproape la 

puncte şi nu se ştie încă până la finalul turului care va merge 

în play-off, acolo unde eu cred că mai avem şanse să 

ajungem, dar depinde ce se va întâmpla şi azi în meciul Baia 

Mare – Vaslui. Tot astăzi îi vom vedea şi pe Făgăraş, echipă 

ce are meci acasă, cu Constanţa. Am avut câţiva accidentaţi 



în această săptămână, nu cu probleme grave, dar nu s-au 

antrenat. Sperăm să găsim cea mai bună formulă pentru a lua 

cele trei puncte”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.  

În această săptămână, pivotul Bogdan Baican a acuzat dureri 

de spate, iar Gabriel Burlacu, o contractură musculară mai 

severă în zona gâtului, fapt pentru care nu s-au pregătit, dar 

oficialii echipei speră să-i aibă la dispoziţie în meciul de 

duminică. În această săptămână a fost programată şi o etapă 

intermediară, a 22-a, una în care Universitatea a câştigat 3 

puncte la „masa verde”, deoarece trebuia să joace cu HC 

Odorhei, echipă ce s-a retras la începutul anului. 

În această etapă, Dinamo a câştigat cu 10 – 0 disputa cu 

echipa ce s-a retras miercuri, Poli Iaşi, Timişoara a câştigat la 

Focşani cu 30 la 25, Turda s-a impus pe teren propriu cu 28 – 

24 în disputa cu CSM Bucureşti, iar alte trei meciuri urmau 

să se desfăşoare aseară, Steaua – Călăraşi, Minaur Baia Mare 

– HC Vaslui şi Făgăraş – Dobrogea Sud.      
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Prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, care a primit, miercuri, de 

Ziua Universității Suceava, titlul de Rector Emeritus al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru meritele 

sale la dezvoltarea universității sucevene a declarat că simte 

că poate să fie în continuare acel Adrian Graur pentru care 

USV înseamnă nu doar un simplu proiect, ci propria-i viață. 

„Titlul pe care mi-l acordați astăzi este distincția academică 

pe care o primesc cu cele mai mari emoții. Sunt peste 41 de 



 ani de când am ales să mă implic în dezvoltarea 

învățământului superior sucevean și în tot acest timp am 

căutat să ofer universității noastre cea mai mare parte din 

timpul și priceperea mea. Au fost ani cu reușite și nereușite, 

cu satisfacții și insatisfacții, dar tot timpul m-am bucurat de 

oameni buni care m-au însoțit în acest frumos proiect botezat 

USV”, a spus Adrian Graur. 
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Prefectul Mirela 

Adomnicăi, la Ziua USV 

: Fostul rector, Valentin 

Popa, actual ministru al 

Educației, avea mesaje 

„oarecum critice” față de 

Guvern 

 

Crai Nou Pg.3 Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat, 

miercuri, la Ziua Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

că a constatat un mesaj echilibrat al actualei conduceri a 

USV, după ce fostul rector, Valentin Popa, actualul ministru 

al Educației, ar fi avut mesaje „oarecum critice” la adresa 

Guvernului. 

Adomnicăi a spus la festivitatea organizat la Universitatea 

Suceava că la acest moment aniversar se bucură că s-a 

accentuat faptul că nu se aniversează o înființare ci o 

transformare pentru că este vorba de 55 de ani de învățământ 

superior în județul Suceava și 28 de ani de la transformarea 

Institutului de Învățământ Superior în Universitate. 

„După 28 de ani de Universitate în Suceava ați reușit să 

măriți de peste 100 de ori numărul studenților, de peste 15 

ori numărul cadrelor didactice. Avem acum 10 facultăți în 

Suceava și peste 100 de programe de studii, masterat, 

doctorat și post-doctorat în diverse domenii de activitate, 

tehnice, științe ale naturii, socio-umane. Insist asupra acestei 

diversități pentru că demonstrează permanenta conexiune a 

dumneavoastră la nevoile societății pentru că rolul acestei 



instituții este să răspundă nevoilor societății”, a spus 

prefectul. 

Ea a subliniat că aceste rezultate au fost confirmate și 

recunoscute prin cel mai înalt calificativ pe care îl poate 

obține o instituție de învățământ superior de ARACIS. 

Mirela Adomnicăi a mai spus că cetatea medievală care este 

o semnificație a orașului o vede tranpusă în USV ca „o cetate 

a instruirii”, o cetate care se află în slujba învățământului 

superior din cetatea suceveană și crede că asupra orașului 

învățământul superior sucevean trebuie să-și pună mai mult 

amprenta. 

Ea a transmis corpului profesorat că are o mare 

responsabilitate pentru că formează și modele umane și 

repere morale de care are nevoie și urbea suceveană și 

județul Suceava. 
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Vreau ca Universitatea să 

fie partener al 
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de transformare a actului 

de administrare într-unul 

modern, performant, de 

smart-city 
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Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, la 

festivitățile organizate cu prilejul Zilei Universității Suceava 

că a venit pentru a aduce respectul comunității față de 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

„Este o universitate cu care noi ne mândrim. O spun de 

fiecare dată. Așa cum am mai spus, viitorul unei națiuni, al 

unui oraș, depinde de modul cum ne educăm tinerii”, a spus 

Lungu. 

El a adăugat că tocmai din acest motiv contează pe 

Universitate. 



„Ne dorim și îmi doresc, eu ca primar, ca Universitatea 

Suceava să fie partener al municipalității în ideea de 

transfomare a actului de administrare de acolo în unul 

modern, performant, de smart-city. Sigur, avem multe 

colaborări, în domeniul administrativ, în domeniul cultural 

cu Ansamblul „Arcanul”, în domeniul sportiv cu echipa de 

handbal. Ne dorim și mai multă colaborare și vrem domnule 

rector să dezvoltăm proiecte punctuale, parteneriate și de ce 

nu pe fonduri europene în care municipalitatea să vină cu 

expertiza pe care o are, cu cofinanțare că este nevoie, iar 

dumneavoastră, partea inovativă, cu partea de inteligență”, a 

declarat Ion Lungu. 

Primarul este convins că în anii următori  vor fi găsite soluții 

și că deja a avut discuții aplicate pe această temă cu rectorul 

interimar Mihai Dimian. 
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Rectorul interimar al Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, a declarat, 

miercuri, de Ziua Universității, că societatea se află în pragul 

unei revoluții tehnologice și că este nevoie de o nouă 

adaptare, fapt pentru care a propus un manifest. 

Dimian a explicat că manifestul a fost structurat pe trei idei 

esențiale și a fost propus împreună cu Consiliul de 

Administrație al USV atât pentru semestrul al doilea din anul 

universitar 2017-2018, cât și pentru viitor. 

„Primul lucru se referă la motivarea studenților pentru 

studiu. Cel puțin generația actuală se află în această criză. 



Trebuie să schimbăm modul în care predăm. Al doilea lucru 

este interactivitatea cursului, iar al treilea lucru este 

introducerea mai multor elemente de creativitate și 

dezvoltarea creativității studenților. Dacă vrem să pregătim 

studenții pentru viitor, în gândirea critică o facem foarte 

bine, dar în gândirea creativă nu numai că nu o facem foarte 

bine, dezvoltăm atât de bine gândirea critică încât inhibăm 

gândirea creativă. Acest lucru trebuie să ne dea de gândit și 

să schimbăm câte ceva în cursurile noastre pentru a dezvolta 

mai bine gândirea creativă și pentru a oferi șanse sporite 

absolvenților noștri”, a precizat Mihai Dimian. 

El a mai arătat că în condițiile în care societatea se află în 

pragul unei revoluții tehnologice, cu toții trebuie să facem 

schimbările necesare pentru a fi competitivi în această nouă 

revoluție. 

„Este decizia dumneavoastră dacă doriți să schimbați ceva 

pentru că prin educație se poate produce cu adevărat o 

revoluție”, a subliniat prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian.  
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CSU Suceava are doar varianta victoriei în meciul pe care îl 

are programat duminică, de la ora 18.00, în sala „Dumitru 

Bernicu”, în fața formației CSM Făgăraș, în cadrul etapei a 

XXIII-a din Liga Zimbrilor la handbal masculin. 

„Suntem în fața unui meci extrem de important pentru noi. 

Întâlnim o echipă care ne este vecina in clasament și sperăm 

ca forma bună pe care am aratat-o în ultimul timp să se 

concretizeze prin câștigarea celor trei puncte. Nu există altă 



variantă pentru noi decat victoria. Probabil va fi o sala plină 

care va pune presiune pe adversari și trebuie sa câștigăm cele 

trei puncte în fata unei echipe cu individualități bune, dar 

care nu arată ca o familie cum suntem noi la Suceava”, a 

declarat Bogdan Șoldănescu. 
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Autorul belgian Paul 

Emond va conferenția la 

Suceava, cu prilejul 

„Zilelor Francofoniei” 
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Evenimente 

 

Paul Emond, unul dintre cei mai emblematici autori 

contemporani belgieni, membru al reputatei „Académie 

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

va afla săptămâna viitoare la Suceava, unde va susține două 

conferințe cu prilejul „Zilelor Francofoniei”. 

Prima conferință, „Du roman au théâtre”, va avea loc 

miercuri, 14 martie a.c., de la ora 12.00, la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava, în sala „Dimitrie Leonida” (corp 

D), iar cea de-a doua conferință, „Parcours d’un écrivain”, 

va avea loc în aceeași zi, de la ora 18.00, la Biroul Francez. 
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La USV a avut loc cea 

de-a XVIII-a ediție a 

sesiunii de comunicări 

științifice „Alma Mater 

Sucevensis” 
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Departamentul de Științe Umane și Social Politice din cadrul 

Facultății de Istorie și Geografie a organizat, de Ziua 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, o sesiune de 

comunicări științifice în care au fost prezentate rezultatele 

activității științifice ale membrilor departamentului, ale 

doctoranzilor de la specializările Istorie și Filosofie, precum 

și ale cercetătorilor de la Serviciul 

Județean Suceava al Arhivelor Naționale, Muzeului 

Bucovinei din Suceava și ai Institutului „Bucovina” al 

Academiei Române de la Rădăuți. 

„Sesiunea de comunicări din acest an a fost una cu un 

caracter special, marcat de faptul că este Anul comemorativ 

al făuritorilor Marii Uniri din 1918. În deschiderea sesiunii 

de comunicări științifice, prof. univ. dr. Mihai Iacobescu a 

realizat o prezentare academică a momentului din 27 martie 

1918 în comunicarea intitulată Drumul spre Unire al 

Basarabiei. După acest moment, a urmat prezentarea 

cărții Caleidoscop istoriografic – Note, observații și sugestii 

doctorale, semnată de prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, lucrare 

care a apărut la Editura Junimea în anul 2017, precum și 

prezentarea celor două numere din anul 2017 ale 

revistei Analele Bucovinei, periodic editat de Institutul 

„Bucovina” al Academiei Române”, a precizat lectorul univ. 

dr. Vasile M. Demciuc, Șeful Departamentului de Științe 

Umane și Social Politice. 

Demciuc a menționat că lucrările acestei sesiuni de 

comunicări științifice au fost împărțite în trei secțiuni –



 Secțiunea Istorie veche și medievală, moderată de conf. 

univ. dr. Florin Pintescu, Secțiunea Istorie modernă și 

contemporană, moderată de conf. univ. dr. Harieta Sabol, 

și Secțiunea Filosofie și Asistență socială, având ca 

moderatori pe conf. univ. dr. Dan Ioan Dascălu și conf. univ. 

dr. Bogdan Popoveniuc. 
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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”, se 

va afla săptămâna viitoare la Suceava, unde va susține două 

conferințe cu prilejul „Zilelor Francofoniei”. 

Prima conferință, „Du roman au théâtre”, va avea loc 

miercuri, 14 martie a.c., de la ora 12.00, la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava, în sala „Dimitrie Leonida” (corp 

D), iar cea de-a doua conferință, „Parcours d’un écrivain”, va 

avea loc în aceeași zi, de la ora 18.00, la Biroul Francez. 
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