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Un congres internațional interdisciplinar cu numele „România și 

lumea ca teren de joacă”, având ca temă copilăria, va avea loc la 

Universitatea din Granada, Spania, în perioada 3-6 iunie a.c.. Doi 

dintre cei trei membri ai comitetului de organizare al acestui 

eveniment științific, Oana Ursache și Cătălina Iuliana Pînzariu, 

sunt lectori ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, care 

acum conduc lectoratele românești de la Universitatea din 

Granada - Spania, respectiv Universitatea Mahommed V din 

Rabat, din Maroc. Al treilea membru este Roxana Ciolăneanu, 

care predă la Universitatea din Lisabona, Portugalia. „Congresul 

încheie un eveniment foarte amplu, Festivalul <Amintiri din 

copilăria mea iberică>, organizat în întreaga Peninsulă Iberică, în 

11 orașe din Spania și Portugalia”, a declarat lector univ.dr. Oana 

Ursache. 

Manifestarea se dorește a fi „o tribună a copiilor, a lumii lor, a 

literaturii lor și a artelor scenice, cinematografiei, modei, dar și a 

sistemului juridic, a politicilor etc.”, a spus lector univ.dr. 

Cătălina Pînzariu. În ceea ce privește alegerea temei, ea a spus că 

„oferim tuturor cercetătorilor un spațiu interdisciplinar de 

colaborare și interacțiune, pentru a revendica întâietatea copiilor 

în spațiul public, dezmarginalizarea și ruperea tăcerii țesute în 

jurul copiilor”. „Suntem interesați de tot ceea ce înseamnă 



recuperarea și reconsiderarea artelor dedicate copiilor, de 

literatura pentru copii și adolescenți, de aspectele juridice, 

sociologice, antropologice, etnografice, filozofice, mitologice 

etc. ale copilăriei, cu un accent special pe spațiul românesc”, a 

completat Oana Ursache. 

 Cei care sunt interesați să participe cu comunicări au la 

dispoziție o paletă foarte largă de secțiuni, printre care amintim 

Copiii minune; Istoria copiilor: copii în istorie; copiii-regi; 

căsătoriile între copii; dinastiile și copiii lor; copiii în timpul 

celor două războaie mondiale; copiii în război (Primul și al 

Doilea Război Mondial, Iugoslavia, Siria etc.); Sociologia 

copilăriei: copiii migrației albe, anticomuniste, adulții de astăzi; 

copiii semi abandonați, rămași acasă în urma migrării părinților 

plecați la muncă; minorii neînsoțiți, copiii emigrați sau migrația 

infantilă eșuată; factorii inhibitori și cei care facilitează 

readaptarea; copiii abandonați și copiii instituționalizați; 

Bilingvismul și reachiziționarea limbii materne ca a doua limbă: 

limba de acasă și bilingvismul simultan; factori de inhibare și 

factori favorizanți ai bilingvismului; bilingvismul în interiorul 

unei țări și bilingvismul copiilor pe parcursul procesului 

migrațional; Copilăria ca tăcere: vocea copiilor; formele de 

tăcere la copii; ruperea tăcerii: cum și ce spun copiii atunci când 

decid să nu mai tacă; autocenzura; trauma; tabuurile copiilor; 

cartea ca spațiu al tăcerii; copiii zgomotoși, copii impulsivi, 

neobosiți; tăcerea ca atitudine contemplativă; tăcerea ca traumă: 

tăcerea copiilor și tăcerea părinților; strategiile părinților de 

reducere la tăcere a copiilor; poetica tăcerii copiilor; estetica și 

filozofia tăcerii copiilor; Cultura copilăriei: Pop Culture pentru 

copii; Literatura universală pentru copii și adolescenți; Literatura 



pentru copii și adolescenți; Benzi desenate: cântecul de leagăn; 

revistele pentru copii, blog-urile, audio-book-uri; cărțile animate; 

romanele grafice; poezia pentru copii; cărțile pop-up; lecțiile cu 

animație; literatura orală pentru copii; Amintiri din copilării – 

experiențele copiilor povestite de adulți; Amintiri din școală – 

experiențele copiilor legate de școală și profesori; blogul, 

Instagram-ul, Facebook-ul; cărțile adolescenței; cărțile de 

aventură pentru copii; genul family; genul gotic și horror; genul 

fantasy și supranatural. Non-fiction; cărțile de cunoaștere pentru 

copii, enciclopediile, foiletoanele din reviste, despre animale, 

istorie, geografie etc.; rolul literaturii în teatru; Mai citesc copiii? 

etc. 

Universitarul Oana Ursache a subliniat că manifestarea este 

deschisă și muzicii, cinematografiei, teatrului și spectacolelor 

pentru copii, de la copiii actori, la talent show-uri și Master Chef 

pentru copii. Limbile congresului sunt spaniolă, română, engleză 

și franceză. Persoanele interesate să participe pot primi 

informații suplimentare dacă le solicită prin e-mail la adresa 

congresului: congreso.infancia.granada@gmail.com. 

Corespondența pentru limbile română și engleză este gestionată 

de lector Oana Ursache, iar pentru spaniolă și franceză de lector 

Cătălina Iuliana Pînzariu. Termenul de înscriere este 30 martie 

a.c.. 

Oana Ursache a mai spus că, pe perioada desfășurării 

congresului, sunt așteptate, de asemenea, asociații, instituții, 

ONG-uri, comunități culturale și artistice, edituri, societăți 

academice care să-și promoveze activitatea și proiecte legate de 

copii și adolescenți. 

mailto:congreso.infancia.granada@gmail.com
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În cadrul etapei cu numărul 21 din Liga Națională de Handbal, 

echipa Universității Suceava a pierdut la cinci goluri, în 

deplasarea de la Steaua București, scor final 28-23. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), prin 

Facultatea de Drept și Științe Administrative, organizează un 

curs postuniversitar pentru profesia de „Responsabil cu protecția 

datelor cu caracter personal". Acesta se va desfășura pe parcursul 

a nouă săptămâni (180 de ore), având un pronunțat caracter 

practic. Orele vor fi susținute de cadre didactice universitare și 

experți în domeniul protecției datelor cu caracter personal. 

Obținerea certificatului de finalizare a cursului de responsabil cu 

protecția datelor deschide absolvenților accesul la ofertele de 

muncă ale angajatorilor din instituții publice și private. Potrivit 

USV, „un responsabil cu protecția datelor este necesar ori de câte 

ori: prelucrarea informațiilor cu caracter personal este efectuată 

de o autoritate sau un organism public; activitățile principale ale 

operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator necesită 

o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe 

scară largă”. 

Numirea unui DPO („data protection officer”) este obligatorie 

pentru autoritățile competente privind protecția persoanelor 

fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, 



conform art. 32 din Directiva (U.E.) 2016/680 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 27 aprilie 2016.„Modul de 

organizare a activităților de formare și competențele dobândite la 

acest curs vă vor arăta că activitatea specifică DPO poate deveni 

clară și bine structurată”, transmite USV. 

La finalul cursului, participanții vor primi un Certificat de 

atestare a competențelor profesionale specifice programului, 

eliberat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

conform art. 173, al.6 din Legea 1/2011.Actele necesare 

înscrierii: fișa de înscriere (se va procura de la organizator); 

diploma de licență în original sau copie certificată pentru 

conformitatea cu originalul; copie după certificatul de căsătorie 

(dacă este cazul); copie după certificatul de naștere. Plata taxei 

de participare este de 2.900 lei și se achită prin ordin de plată sau 

la casieria Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, la 

începutul cursului. Se acceptă plata în două tranșe. Înscrierile se 

fac până luni, 18 martie. Detalii suplimentare la e-mail: 

decan@fdsa.usv.ro; ingrid.roos@fdsa.usv.ro sau la numerele de 

telefon: 0230-216147 - int. 555 sau 0745839917. 
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