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Lectorul univ. dr. Iuliana Cătălina Pînzariu, de la Facultatea 

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava, a câştigat concursul organizat 

de Institutul Limbii Române pentru ocuparea postului de 

lector la primul Lectorat de limba română din Regatul 

Maroc. 

Universitarul sucevean a primit, la sfârşitul săptămânii 

trecute, şi confirmarea că, în urma propunerilor făcute de 

Institutul Limbii Române, Universitatea Mohammed V din 

capitala Marocului, Rabat, a decis numirea, începând din 

anul universitar 2018-2019. 

Pe continentul african, Institutul a înfiinţat două lectorate de 

limbă română, la Tunis şi Rabat, universitatea din Rabat 

fiind prima care a confirmat şi numirea lectorului. 

Ambasadorul României în Regatul Maroc, Excelenţa Sa 

Daniela Bazavan, care în timpul mandatului său s-a implicat 

activ în promovarea limbii şi culturii române în această ţară, 

ne-a declarat, ieri, că având în vedere „legăturile tradiţionale 

între România şi Regatul Maroc, precum şi interesul în 

continuă creştere pentru efectuarea studiilor în ţara noastră 

manifestat de către studenţii marocani, îndeosebi în 



domeniile medicină, farmacie şi stomatologie, prin 

eforturile conjugate ale Ambasadei României în Maroc şi 

ale Universităţii Mohamed V din Rabat, în octombrie 2017 

a fost semnat acordul de înfiinţare în cadrul acestei 

prestigioase unităţi de învăţământ a unui Lectorat de limba 

română”. 

 Ambasadorul României în Maroc: Lectoratul va facilita 

învăţarea limbii române de către viitorii studenţi marocani, 

contribuind totodată la promovarea României în Regatul 

Maroc  

„România a reprezentat un punct constant de sprijin pentru 

partenerii noştri tradiţionali, îndeosebi în domeniul educaţiei 

şi formării profesionale, iar Marocul a ştiut să fructifice 

această colaborare pentru dezvoltarea propriei societăţi. 

Dovadă în acest sens stă numărul mare de marocani 

absolvenţi ai studiilor universitare în România, care odată 

reveniţi în Regatul Maroc pun în aplicare bagajul de 

cunoştinţe acumulat şi fac cinste ţării noastre prin poziţiile 

cheie pe care unii dintre ei le ocupă, precum şi numărul 

actual al cetăţenilor marocani care urmează în prezent 

studiile în ţara noastră”, a declarat ambasadorul Daniela 

Bazavan, subliniind că peste 1.350 de studenţi marocani 

studiază în România. 

Excelenţa Sa a explicat că Lectoratul, care beneficiază de 

sprijinul decanatului Facultăţii de Litere, va deveni 

operaţional din luna septembrie 2018 şi va facilita învăţarea 

limbii române de către viitorii studenţi marocani, 

contribuind totodată la promovarea în Regatul Maroc a 



României, a limbii, culturii şi civilizaţiei române. 

„În prezent, urmare a finalizării procedurilor aferente 

operaţionalizării Lectoratului de Limba Română, Ambasada 

României la Rabat împreună cu Decanatul Facultăţii de 

Litere din cadrul Universităţii Mohammed V desfăşoară o 

campanie de promovare a Lectoratului în presa marocană şi 

în rândurile elevilor şi studenţilor marocani pentru 

înscrierea a cât mai multor doritori la cursurile de limba 

română”, a mai spus diplomatul. 

La rândul său, lectorul univ. dr. Iuliana Cătălina Pînzariu a 

arătat că lectoratul de limba română care va funcţiona la 

universitatea din Rabat este cel de-al 54-lea pe care îl are 

România în lume şi a subliniat implicarea ambasadorului 

român în susţinerea acestui proiect. Mandatul său la Rabat 

este de trei ani, revizuibil la începutul fiecărui an academic. 

Pe durata celor trei ani, ea are statut de detaşat în Corpul 

lectorilor de limba română acreditaţi de Ministerul 

Educaţiei.  
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La USV a avut loc joi, 3 mai a.c., Ceremonia de conferire a 

titlului onorific de Doctor Honoris Causa al Universităţii 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, domnului prof. univ. dr.ing. 

Mihai Cernat, de la Universitatea „Transilvania” din 

Brașov. 

Potrivit reprezentanților USV, titlul de Doctor Honoris 

Causa a fost acordat pentru contribuțiile excepționale aduse 



în domeniul ingineriei electrice, pentru merite deosebite în 

cercetare și în activitatea didactică, pentru contribuții la 

amplificarea colaborării internaționale a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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Rectorul Academiei de Științe Economice din Republica 

Moldova, academician Grigore Belostecinic, va fi distins cu 

titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava. 

Ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava va avea loc vineri, 

11 mai a.c., de la ora 11.00, în Auditoriumul USV „Joseph 

Schmidt”. 

De asemenea, Grigore Belostecinic este rector al Academiei 

de Studii Economice din Republica Moldova din 2001, iar 

din 2010 până în 2015 a fost deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova. 

Grigore Belostecinic a publicat peste 120 de lucrări 

științifice și metodice, iar din 2012 este academician al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

De asemenea, rectorul Academiei de Științe Economice din 

Republica Moldova este membru-corespondent al 

Academiei Internaţionale de Management, membru de 

Onoare al Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte, 

membru de Onoare al Asociaţiei Italiene de Logistică, 

membru de Onoare al Institutului Naţional de Cercetări 

Economice al Academiei Române, membru corespondent al 

http://www.newsbucovina.ro/


Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte. 

Academicianul Grigore Belostecinic a mai fost distins cu 

Doctor Honoris Causa al Universităţii Economice „D. 

Ţenov”, or. Sviştov, Bulgaria – 2010, Doctor Honoris Causa 

al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România – 2009, 

Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ovidius” din 

Constanţa, România – 2008 și Doctor Honoris Causa al al 

Universității de Stat de Economie și Comerț din or. Kiev, 

Ucraina. 

Precizăm că Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava  a hotărât pe 22 martie a.c. conferirea titlului de 

Doctor Honoris Causa al USV rectorului Academiei de 

Științe Economice din Republica Moldova, academician 

Grigore Belostecinic. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava sunt expuse 

până vineri 11 mai a.c., fotografii realizate în orașe din 

diferite zone ale Marocului, care surprind monumente, stilul 

de viață al oamenilor și spații naturale splendide. 

Fotografiile au fost realizate de Anissa Taouil Hassouna, 

studentă Erasmus în cadrul Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării, specializarea limba spaniolă. De asemenea, 

Anissa Taouil Hassouna este profesor de limba engleză la 

Facultatea de Litere Mohammedia, din cadrul Universității 

Hassan II-Casablanca, pictor și poet. 

Potrivit unui comunicat al USV, expoziția de fotografie 

realizată sub genericul „Maroc: o natură splendidă și o 

http://www.newsbucovina.ro/


cultură autentică” a fost deschisă în data de 3 mai a.c., la 

parterul corpului E al USV. 

„Sper, prin expoziția mea, să ofer o perspectivă asupra 

Marocului, poporului său, naturii splendide și culturii 

autentice. Marocul merită vizitat pentru istoria sa bogată, 

oamenii toleranți, ospitalieri și generoși și atracțiile naturale 

magice. Sunteți toți invitați să îl vizitați și să vă bucurați de 

el, cum mă bucur eu de viața mea aici în România, o țară a 

cărei cultură are multe lucruri în comun cu cea marocană”, a 

declarat Anissa Taouil Hassouna, în deschiderea expziției 

sale. 

Potrivit sursei citate, studenta Erasmus prezintă publicului 

sucevean și câteva obiecte artizanale, precum portul 

tradițional al femeilor, „Takchita” și „Gandoura”, eșarfe 

berbere și articole de încălţăminte, obiecte decorative din 

lemn și ceramică. 

În plus, vizitatorii pot răsfoi și colecția de poezie My Book 

of Many Colors (2017), scrisă în cinci limbi, pentru a îşi 

face o idee despre literatura marocană, despre 

caracteristicile, temele și tehnicile ei. 
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Mai mult de 100 de evenimente se vor desfășura pe 

parcursul celor 3 săptămâni, sub egida Festivalului ZNSt @ 

USV 2018, incluzând concursuri studențești individuale și 

pe echipe, evenimente educaționale extra-curriculare, 

spectacole de muzică, teatru și film, jocuri și activități 

sportive, conferințe și ateliere de lucru, acțiuni civice și seri 

sociale. Intrarea la aceste evenimente este liberă, în limita 

locurilor disponibile. 

Programul complet al Festivalului poate fi consultat pe 

pagina web a universității www.usv.ro și pagina de 

facebook www.facebook.com/universitateasuceava . 

Festivalul „Zile și nopți studențești” este un proiect 

coordonat de Asociația Studenților din Universitatea 

Suceava (ASUS), împreună cu Universitatea „Ștefan cel 



Mare” din Suceava și Casa de Cultură a Studenților 

Suceava, cu implicarea activă a Grupului de Inițiativă al 

Studenților din Basarabia (GIRB), Asociației Studenților din 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 

(FIRESC), Asociația Europeană a Studenților în Drept 

(ELSA), Asociația Internațională a Studenților în Științe 

Economice și Comerciale (AIESEC), Clubul de Marketing 

și Asociația Studenților Implicați în Dezvoltarea Carierei 

(ASTIDC). 

ZNSt @ USV 2018 propune o abordare non-formală, cu 

scopul de a atrage și implica studenții și elevii în activități 

extracurriculare de natură educațională, culturală, sportivă, 

socială și civică, precum și de a dezvolta voluntariatul și 

capacitățile organizatorice ale studenților USV. 

Cea de a VIII-a ediție a Festivalului „Zile și nopți 

studențești” (ZNSt) a început luni, cu un concert al trupelor 

„Subcarpați” și „Odyssey”, pe Esplanada Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

VIVA FM a obţinut un interviu cu membrii trupei 

„Subcarpați”, pe care îl puteţi asculta mai jos: 

 

 


