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În perioada 24-25 iunie 2019, orașul și 

Universitatea Bologna au celebrat cea de-a XX-

a aniversare a Declarației de la Bologna, semnată 

în 1999, de Miniștrii Educației din 29 de țări 

europene. Acest lucru a marcat începutul așa-

numitului proces Bologna, creând Spațiul 

European al Învățământului Superior (European 

Higher Education Area – EHEA), care, acum, 

include 48 de țări. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

fost reprezentată de prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, rectorul USV, și de prof. univ. dr. Ștefan 

Purici, prorectorul cu imaginea universității, 

relații internaționale și dezvoltare europeană al 

USV. 

Potrivit unui comunicat al USV, cu ocazia 

celebrării, Universitatea din Bologna, în 

colaborare cu Observatorul Magna Carta, 

Asociația Universităților Europene și Uniunea 

Europeană a Studenților, a găzduit o conferință 

academică, pentru a identifica importantele 

provocări viitoare pentru universități și rolul lor 

în societate. Totodată, conferința a fost 



concepută ca o contribuție analitică și 

programatică la proiectarea Procesului Bologna 

în anii următori. 

Momentul aniversar a fost marcat și printr-un 

marș academic organizat în centrul orașului 

Bologna, în deschiderea Conferinței Bologna 

Process Beyond 2020, la care au participat peste 

200 de rectori, reprezentând instituții academice 

din toată lumea.  

Această importantă reuniune internațională a 

deschis dezbateri privind provocările și 

perspectivele învățământului superior în viitor, 

fiind structurate pe cinci paneluri:  

1. Valori academice corelate cu civismul  în 

schimbarea societăților;  

2. Învățarea centrată pe student;  

3. Asigurarea leadership-ului pentru dezvoltarea 

durabilă, rolul învățământului superior; 

4. Dimensiunile sociale ale învățământului 

superior;  

5. Cariere și competențe pentru piața muncii din 

viitor. Temele panelurilor au fost legate de un 

leitmotiv: cum pot universitățile să fie 

comunități fiabile de învățare și predare pentru 

un viitor durabil pentru toți cetățenii societăților 

noastre foarte diferite? 

În deschiderea evenimentului a luat cuvântul 

Francesco Ubertini, Rectorul Universității din 



Bologna, iar printre invitații care s-au adresat 

participanților s-au numărat personalități 

marcante ale învățământului superior european 

precum: Stefania Giannini, director general 

adjunct pentru educație – UNESCO, Sophia 

Eriksson Waterschoot, director al 

Departamentului pentru tineret, educație și 

Erasmus+ al Comisiei Europene, Michael 

Murphy, Președintele Asociației Europene a 

Universităților, Sjur Bergan, Șeful 

Departamentului pentru educație al Consiliului 

Europei, Cristina Ghiţulică, co-președinte al 

Grupului de implementare al procesului Bologna 

pe parcursul președinției României la Consiliul 

Uniunii Europene, Adam Gajek, Președintele 

Uniunii Studenților Europeni, Marco Bussetti, 

Ministrul Educației, Universităților și Cercetării 

din Italia. 

Evenimentul aniversar a cuprins sesiuni de 

dezbateri, conferințe, mese rotunde, care au adus 

în prim-plan o problematică vastă privind 

viitorul învățământului superior, o parte din 

temele abordate fiind: libertatea academică în 

spațiul european al învățământului superior; 

învățământul liberal, învățarea centrată pe elev și 

arta judecății reflexive; proiectarea reușită a 

ecosistemelor de învățare centrate pe elev; rolul 

cheie al învățământului superior în atingerea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă; rolul 



studenților în gestionarea viitoare a instituțiilor 

de învățământ superior sau dimensiunile sociale 

ale învățământului superior. 

Întreg evenimentul a constituit un teren fertil 

pentru schimbul de idei în vederea dezvoltării 

Spațiul European al Învățământului Superior din 

care face parte și USV, precizează comunicatul 

universității sucevene. 
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_________     România are în prezent 93 de Universități de 

stat și private(acreditate) la care absolvenții de 

bacalaureat își pot depune dosarul. În funcție de 

facultăți, la admitere, se poate ține sau nu cont de 

media obținută la bacalaureat, unele dintre 

acestea organizând examene scrise și/sau orale 

pentru cei înscriși.  

 În funcție de rezultate la bacalaureat sau 

examenul de admitere și numărul de locuri, 

candidații pot fi admiși pe locuri bugetate sau cu 

taxă. Luând în considerar performanțele 

studenților din anii trecuți, calitatea programelor 

de studii superioare oferite, dar și alte criterii, 

universitățile din românia au fost clasificate de 

uniRank World Universities Search Engine. 

Top 50 de Universități din România în 2019 

1 Universitatea Babes-Bolyai-Cluj Napoca 

2 Universitatea Politehnica din Bucuresti 

3 Universitatea Alexandru Ioan Cuza-Iasi 

4 Academia de Studii Economice din Bucuresti 

5 Universitatea din Bucuresti 

6 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 

7 Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din 

Iasi 



8 Universitatea Stefan cel Mare Suceava 

9 Universitatea de Vest din Timisoara 

10 Universitatea Politehnica din Timisoara 

11 Universitatea Transilvania din Brasov 

 12 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

13 Universitatea Dunarea de Jos din Galati 

14 Universitatea din Craiova 

15 Universitatea Constantin Brâncusi-Târgu Jiu 

16 Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu 

Hatieganu din Cluj 

17 Universitatea Ovidius Constanta 

18 Universitatea Apollonia din Iasi 

19 Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. 

Popa-Iasi 

20 Universitatea Româno-Americana din 

Bucuresti 

21 Universitatea din Oradea 

22 Universitatea Tehnica de Constructii din 

Bucuresti 

23 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina 

Veterinara din Cluj-Napoca 



24 Universitatea Sapientia 

25 Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion 

Mincu din Bucuresti 

26 Universitatea Spiru Haret-Bucharest 

27 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti 

28 Universitatea Valahia din Târgoviste 

29 Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba 

Iulia 

30 Universitatea din Pitesti 

31 Universitatea de Medicina si Farmacie din 

Târgu-Mures 

32 Universitatea Petru Maior din Târgu-Mures 

33 Universitatea de Stiinte Agronomice si 

Medicina Veterinara din Bucuresti34 

Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau 

35 Universitatea de Medicina si Farmacie din 

Craiova 

36 Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 

37 Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad 

38 Universitatea de Medicina si Farmacie Victor 

Babes din Timisoara 



39 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina 

Veterinara a Banatului Timisoara 

40 Universitatea de Medicina si Farmacie Carol 

Davila din Bucuresti 

41 Scoala Nationala de Studii Politice si 

Administrative-București 

42 Universitatea Nationala de Arta Teatrala si 

Cinematografica Ion Luca Caragiale- București 

43 Universitatea Titu Maiorescu- București 

44 Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti 

45 Universitatea Danubius Galati 

46 Universitatea Agora din Oradea 

47 Universitatea din Petrosani 

48 Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir- 

București 

49 Universitatea Tibiscus din Timisoara 

50 Universitatea Crestina Partium-Oradea 

_________ Cursanți FDSA, cei mai 

buni responsabili cu 

protecția datelor 
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Educație Facultatea de Drept și Științe Administrative 

(FDSA) din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, anunța la începutul anului o 

nouă ofertă educațională – cursul postuniversitar 

de formare pentru profesia de responsabil cu 

protecția datelor cu caracter personal. 



Dezvoltarea ocupațiilor și nevoia de specialiști a 

obligat structurile academice să propună celor 

interesați oportunitatea de a absolvi un program 

de studii adaptat și foarte solicitat de piața 

muncii. Calitatea cursanților a generat, pe toată 

perioada, workshopuri care au lămurit norme 

juridice complexe și modul de aplicare a 

acestora. Examenele finale s-au susținut cu 

lucrări utile viitorilor responsabili. Pentru a se 

evalua în raport cu alți specialiști în domeniu, trei 

dintre absolvenți au participat la competiția 

„Papiu Ilarian Data Protection Moot”, la finalul 

căreia a fost desemnat „Cel mai bun Responsabil 

cu Protecția Datelor”, eveniment organizat de 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș, în parteneriat cu 

Asociația SOROCAPP și alte asociații 

profesionale. Coordonatorul celor trei 

participanți a fost conf. univ. dr. Răzvan 

Viorescu. Juriul competiției a fost alcătuit din 

profesioniști în domeniu, cercetători, profesori și 

practicieni, precum Dr. Irina Alexe – cercetător 

asociat, Academia Română, Dr. Nicolae-Dragoș 

Ploeșteanu – Centrul pentru Protecția Datelor, 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș, Dr. Daniel-Mihail 

Șandru – Cercetător gr. I, Academia Română, și 

Dr. Raul Felix Hodoș – profesor la Universitatea 

de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din 

Târgu Mureș. „Această competiție presupune o 



analiză, evaluare și dezbatere a reacțiilor post-

factum unor incidente de securitate care 

afectează drepturile și libertățile fundamentale 

ale omului, în special dreptul la protecția datelor 

cu caracter personal. Cauza ce evidențiază 

incidentul de securitate este una ipotetică, iar 

participanții la competiție au prezentat în cadrul 

unui eveniment public activitățile pe care le 

întreprind sau le propun să fie întreprinse pentru 

a trata riscurile la adresa datelor cu caracter 

personal și a genera conformare cu 

Regulamentul General privind Protecția 

Datelor.”, a explicat conf. univ. dr. Nicolae 

Ploeșteanu,. Fiecare component al echipei 

câștigătoare „NordEst Team” a FDSA aobținut 

titlul de „Cel mai bun Responsabil cu Protecția 

Datelor din România”, aceștia fiind: Cătălina 

Lungu (Piatra Neamț), Daniela Simionovici 

(Iași), Marius Dan (Suceava), alături de Daniela 

Cireaşă de la Universitatea Danubius din Galați. 
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Orașul tău / Suceava Acolo unde există o voinţă de fier, orice este 

posibil. Cea mai bună dovadă este Victor Ţurca 

(22 de ani), un tânăr din Republica Moldova, 

care, deşi a studiat Litere la el acasă, iar 

matematica era pentru el o necunoscută, a 

devenit unul dintre studenţii de top ai Facultăţii 



de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

de la Suceava. 

Victor Ţurca şi-a cucerit profesorii prin puterea 

sa de muncă. Adrian Graur, fost rector al 

Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava, nu 

mai conteneşte să-l laude. Nu pentru că Victor ar 

fi un geniu, ci pentru că a demonstrat că are 

ambiţie, voinţă de fier, caracter şi poftă de carte. 

Profesorul ne-a spus că tânărul a atins o 

performanţă uimitoare. Deşi nu a aprofundat 

ştiinţe exacte în liceu, nu numai că a reuşit să 

înţeleagă ce se întâmplă la cursurile de la 

facultate, dar a asimilat atât de multe cunoştinţe 

într-un timp atât de scurt, încât acum este unul 

dintre cei mai buni studenţi din anul său.  

„A făcut ceva matematică prin gimnaziu, iar 

liceul l-a urmat la Litere. S-a ambiţionat să 

urmeze Electronica la Suceava. Evident că 

existau nişte handicapuri foarte serioasă în ceea 

ce priveşte cunoştinţele de fizică şi matematică. 

A avut însă o putere de muncă fantastică. A 

crescut de la lună la lună, de la vară, la vară, încât 

în momentul de faţă este unul dintre studenţii 

performeri pe care îi avem în facultate. A reuşit 

să-şi depăşească dificultăţile pe care le avea din 

cauza lipsei cunoştinţelor din anii liceului la 

profilul pentru care s-a format. A muncit foarte 

mult, nu a avut nicio vară liberă. A fost încadrat 



în fiecare vară la diferite companii“, a declarat 

prof.univ.dr. Adrian Graur.  

Întrebat dacă de-a lungul carierei sale a mai avut 

vreun student care să facă un salt similar de la 

litere la ştiinţe exacte, profesorul ne-a spus că nu-

şi aminteşte să se mai fi întâlnit vreodată cu o 

astfel de performanţă. „Este şi mai greu acuma în 

condiţiile în care pentru şcoală se alocă timp 

insuficient, în condiţiile în care nu se dă 

admitere, şi în care nu putem evalua cunoştinţele 

de matematică şi fizică“, a spus profesorul.  

Era să rămână în Republica Moldova  

Victor este în anul III la specializarea Electronică 

Aplicată. Îşi aminteşte că a ales să vină să 

studieze la Suceava pentru că i-a plăcut cum a 

fost prezentată oferta educaţională a instituţiei 

academice în Moldova. Spre finalizarea liceului 

şi-a zis că merită să încerce, după care şi-a depus 

actele. A ales facultatea de Inginerie Electrică 

fără să clipească, deşi nu stăpânea ştiinţele 

exacte. A ocupat un loc la fără taxă, dar nu s-a 

încadrat la bursă. Aşa că a vrut să renunţe. Ba 

chiar şi-a depus dosarul la Universitatea 

Chişinău, convins că nu va studia în România. 

Numai că a fost încurajat de părinţii săi să vină, 

totuşi, la Suceava. „Şi peste noapte am luat actele 

de acolo şi am venit la Suceava. Părinţii mi-au 

influenţat alegerea. Mi-au spus: du-te în 



Suceava, vezi alţi oameni, altă gândire. Dacă-ţi 

place bine, dacă nu te întorci acasă. A fost o 

alegere spontană. Unica facultate la care am 

depus dosarul a fost Electronică şi 

Telecomunicaţii“, ne-a spus Victor.  

Aşa a păşit tânărul pe un drum care avea să-i 

schimbe destinul. Nu a fost simplu deloc. Face 

parte dintr-o familie cu patru copii, cu posibilităţi 

financiare reduse. Când a venit în România avea 

în buzunare doar 200 de lei, cu care trebuia să 

achite cazarea şi masa. S-a gândit că ar putea să 

mai împrumute cel mult 50 de lei, însă acesta era 

tot bugetul său pentru o lună. Din păcate, a aflat 

că locul de cazare costă 400 de lei şi s-a gândit 

să meargă la secretariatul facultăţii ca să anunţe 

că se retrage. În loc de documente, a primit o 

cameră în cămin şi un sprijin financiar de la 

dascălii săi. A acceptat ajutorul, însă apoi a 

plecat acasă timp de o lună ca să muncească şi să 

plătească datoria. Numai că atunci când s-a întors 

cu banii în plic, profesorii nu au mai vrut să-i mai 

ia şi l-au trimis să pună burta pe carte.  

Victor a fost atât de impresionat de gestul 

universitarilor încât a decis să-i răsplătească cu 

rezultate bune la şcoală. „Atunci am spus că nu 

mă mai dezic de facultate, merg înainte oricât de 

greu mi-ar fi. Nopţile în care am studiat au fost 

foarte grele, nu ştiam cum să rămân treaz. Să nu 

adorm, să nu uit pe a doua zi. Consumam cafea 



la greu. Cel mai dificial a fost să trec de primul 

an, în special de matematică şi programare. Când 

am ajuns la facultate nu ştiam să repar o priză, nu 

ştiam programare, am luat-o de la zero. Ştiam 

tabla înmulţirii, dar nu ştiam integrale“, ne-a 

declarat studentul. Unul dintre profesorii care au 

lucrat permanent cu Victor a fost Adrian 

Petrariu.  

Vânat de companii încă din facultate  

Efortul pe care l-a depus a început să se vadă în 

cel de-al doilea semetru al anului I. De atunci s-

a apucat să le facă proiectele contractost 

colegilor săi, iar cu banii obţinuţi îşi acoperea 

cheltuielile personale şi îşi ajuta familia din 

Republica Moldova. Ba, chiar şi-a cumpărat şi o 

maşină, un Ford vechi de 16 ani. A mai făcut rost 

de bani şi pentru că a învăţat să repare tot felul 

de aparate, de la calculatoare, la fier de călcat şi 

placă de păr.  

A fost încurajat să participe la concursuri 

studenţeşti. „A fost antrenat în realizarea 

diferitelor proiecte, fie că a participat la Electric 

Mobility, concursul organizat de Continental 

Iaşi, fie că a fost vorba despre Tehnici de 

Interconectare în Electronică“, a declarat Adrian 

Graur.  

La un astfel de concurs s-a făcut remarcat şi a 

primit o ofertă de muncă pentru a ocupa un post 



de hardware layout designer, care constă în 

proiectarea unui PC, începând de la idee, 

schemă, părţi componente. până la un dispozitiv 

fizic. Victor a acceptat propunerea şi speră că va 

face faţă provocării. În plus, le recomandă 

studenţilor care se confruntă cu probleme de 

natură financiară, să nu renunţe la studii. 
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a alergat alături de 
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_________ Una dintre marile gimnaste ale României, 

multipla campioană mondială şi olimpică Maria 

Olaru, a alergat la proba de cros din cadrul 

„Spartachiadei profesorilor”, competiţie sportivă 

ajunsă la cea de-a VII-a ediţie. 

Alături de campioana din Fălticeni, s-au aliniat 

la startul probei de cros atât profesori de educaţie 

fizică şi sport, cât şi dascăli de alte specializări, 

din Suceava, Dolj, Dâmboviţa, Ilfov, Cluj, 

Vaslui, Neamţ, Bihor, dar şi din Ucraina şi 

Republica Moldova. 

Sportiva a fost invitată în deschiderea ediţiei din 

acest an a „Spartachiadei profesorilor”, 

eveniment care include 15 ramuri sportive, 

dedicat angajaţilor din învăţământul 

preuniversitar. 

Maria Olaru a felicitat organizatorii şi a 

evidenţiat beneficiile mişcării, ale unui mod de 

viaţă activ şi sănătos.  

www.obiectivdesuceava.

ro 
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„Să nu uităm că organismul uman este construit 

pentru a face mişcare, astfel că e necesar să ne 

educăm prin sport, cu sport. Să fim mai sănătoşi, 

să dăm la o parte tehnologia, comoditatea, pentru 

că trebuie să ne autodepăşim în fiecare zi pentru 

a fi sănătoşi la minte şi la trup. Preţuiţi-vă corpul! 

Mă alătur astăzi la cros, nu pentru a da dovadă de 

competitivitate, ci pentru că aşa îmi trăiesc eu 

viaţa şi pentru că este pentru prima dată când am 

ocazia să particip umăr la umăr alături de 

dumneavoastră”, a transmis marea campioană. 

Maria Olaru (4 iunie 1982) a început gimnastica 

la vârsta de 7 ani, la Deva. În 1998, la 

Campionatul European din Rusia, a cucerit 

medalia de aur la echipe şi argint la sărituri. La 

Campionatul Mondial din China, în 1999, 

acontribuit la cucerirea celui de-al patrulea titlu 

mondial consecutiv de către echipa României şi 

şi-a adjudecat titlul mondial absolut şi medalia 

de bronz la sărituri. A fost a doua gimnastă din 

România care a urcat pe prima treapta a 

podiumului mondial la individual compus, la 12 

ani după Aurelia Dobre (Rotterdam, 1987). 

La Jocurile Olimpice de la Sydney, din 2000, a 

avut o mare contribuţie la cucerirea medaliei de 

aur pe echipe, iar la individual compus a obţinut 

medalia de argint. 



Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ 

vrea să preia Spartachiada 

Festivitatea de deschidere a Spartachiadei a avut 

loc vineri, pe esplanada Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava (USV), în prezenţa 

organizatorilor, a autorităţilor locale şi judeţene, 

a profesorilor iubitori ai sportului. 

La eveniment a participat şi preşedintele 

Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, 

Simion Hancescu. 

Spartachiada este organizată de Alianţa 

Sindicatelor din Învăţământ Suceava (ASIS). 

Prof. Giani Leonte, liderul sindicatului, a 

transmis: „Ne bucurăm că acest proiect, pornit 

acum şapte ani, a prins contur şi an de an a 

cunoscut o dezvoltare importantă. Ne dorim să 

fim în continuare parteneri în acest proiect pentru 

că dimensiunea la care el a ajuns este una la care 

nu am visat. E un moment emoţionant”. 

Mesaje de felicitare şi de susţinere au mai 

transmis: prefectul judeţului – Mirela 

Adomnicăi, primarul municipiului – Ion Lungu, 

inspectorul şcolar general – Cristian Cuciurean, 

rectorul USV – Valentin Popa, primarul comunei 

Mahala – Elena Nandriş. 

La rândul său, preşedintele FSLI, Simion 

Hancescu, a menţionat că vrea să găsească o 



soluţie pentru ca Spartachiada să fie preluată de 

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ. 

„Vreau să aibă o amploare şi mai mare. În 

Bulgaria există un sindicat, numeric jumătate cât 

al nostru, şi care de peste 20 de ani organizează 

o spartachiadă foarte interesantă”, a mai punctat 

Hancescu. 

În cadrul festivităţii, au oferit momente artistice 

echipa de gimnastică a Şcolii Gimnaziale Nr. 3, 

îndrumată prof. Loredana Popovici, echipa de 

gimnastică de la Şcoala Gimnazială Marginea, 

îndrumată de prof. Iliana Hriţcan, dar şi artistul 

Alexandru Brădăţan. 

Deschiderea de vineri a fost moderată de prof. 

Maria Reuţ. 

Competiţia sportivă „Spartachiada profesorilor” 

se desfăşoară în perioada 27-29 iunie, la probele: 

pescuit sportiv, crosul dascălilor, volei, street-

ball, tenis de masă, tenis de câmp, fotbal, ciclism, 

tenis cu piciorul, darts, şah, badminton, nataţie, 

handbal şi lupta cu odgonul. 

 

Doina 

Cernica 

Solstiţiul de Vară la 

Cernăuţi, cu Eminescu în 

limbile lumii 

www.crainou.ro 

28.06.19 

_________ Casa de Oaspeţi a Universităţii Naţionale „Iurii 

Fedcovici” Cernăuţi se află pe o stradă al cărei 

nume, 28 Cervnia, în româneşte, 28 Iunie, îmi 

provoacă o strângere de inimă. Maria Toacă şi cu 

mine ne întrebăm cum e mai bine: Să fie şters şi 



înlocuit ca atâtea alte denumiri şi monumente 

legate de ocupaţia sovietică în nordul Bucovinei? 

Să fie păstrat pentru aducere aminte? 

Suntem cinci, împreună cu Gina Puică, 

iniţiatoarea şi organizatoarea mesei rotunde 

internaţionale, de crescând succes, „Mihai 

Eminescu în limbile lumii. Traduceri, receptare 

critică şi academică”, responsabila Lectoratului 

de limbă română al Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava la Universitatea Naţională „Iurii 

Fedcovici” Cernăuţi: ziarista Maria Toacă de la 

„Zorile Bucovinei” Cernăuţi, publicaţia 

românilor din Ucraina, conf. univ. dr. Raluca 

Dimian, de la Universitatea suceveană, prof. 

univ. dr. Enrique Nogueras, de la Universitatea 

din Granada – Spania, şi cu mine. Este trecut de 

ora 20,00, dar seara nespus de luminoasă – 

suntem deja în spaţiul magic al Solstiţiului de 

Vară, celebrat mâine, odată cu Eminescu în 

limbile lumii – ne îndeamnă la tradiţionalul 

pelerinaj pe urmele Poetului în Cernăuţiul vieţii 

sale fericite, cum ne apare privind-o integral prin 

înceţoşarea celor 130 de ani trecuţi de la trecerea 

sa în veşnicie şi, poate, prin limpezirile aduse de 

cercetări şi studii. 

[…Liubov Melniciuc, directoarea Centrului de 

Studii Româneşti de la Universitatea Naţională 

„Iurii Fedkovici” din Cernăuţi, „pozitiv 

impresionată de tot ce face Gina Puică în cadrul 



universităţii noastre”, de tot ce facem pentru 

creaţia acestui scriitor „cunoscut peste tot şi 

nespus de important în vieţile tuturor”, ne-a dorit 

„comunicări şi dezbateri fructuoase” şi să 

revenim aici. 

Edmond Neagoe, ministru-consilier la 

Consulatul General al României, şi-a mărturisit 

„onoarea deosebită şi emoţia deosebită” generată 

de această întâlnire cu Eminescu la Cernăuţi, 

„unde şi-a lăsat atâtea energii care ne protejează 

şi ne animă”. Şi pornind de la un alt, foarte 

recent, eveniment găzduit de românii de aici în 

cinstea „protectorului absolut al literaturii 

române”, o lansare de carte Dan Toma Dulciu, şi 

de la existenţa unor „documente încă 

neexploatate”, a promis pentru o ediţie a mesei 

rotunde din anii viitori un studiu „Eminescu 

diplomat”. Şi de asemenea şi-a adus aminte cu 

plăcere de participarea la Recanati, în Italia, 

acolo unde sunt adoraţi Madonna, ocrotitoare a 

celor suferinzi, şi marele poet Leopardi, la 

dezvelirea unei plăci comemorative dedicate lui 

Eminescu, unde sub chipul poetului gândul său 

sună deopotrivă în italiană şi în română: „Il Dio 

del Genio mi ha tratto a se dal popolo come il 

sole trae a se una nube d’oro dal mare di 

mestizia”/ „Dumnezeul geniului m-a sorbit din 

popor cum soarbe soarele un nour de aur din 

marea de amar”.] 



 


