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Miercuri, 24 iulie, participanții la conferința 

educațională „Diaspora – Educație și formare. 

AmbasaDOR de Bucovina” au ajuns la Mănăstirea 

Putna, informează un comunicat de presă. 

Conferința a fost organizată de Facultatea de Științe 

ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și a reunit profesori români din 

țară, Basarabia – Republica Moldova, nordul 

Bucovinei – Ucraina și diaspora – Germania, Marea 

Britanie, Franța, Italia, Canada, Luxembourg, 

Belgia, Norvegia, Elveția, Spania, Grecia. 

Coordonatoare este profesoara Otilia Clipa. 

În zilele de luni și marți, la Suceava s-au desfășurat 

ateliere pe teme privind educația cu profesori din 

județele Suceava, Iași, Neamț, iar miercuri, 

participanții s-au deplasat la Mănăstirea Putna. 

După vizitarea bisericii voievodale, prima ctitorie și 

necropola Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, cei 

prezenți și-au îndreptat pașii spre mormântul acad. 

Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta, 

aflat în cimitirul mănăstirii. 



Apoi, în Casa Domnească au avut loc mai multe 

întâlniri de suflet ale profesorilor. Prima a fost cu 

doamna profesor universitar Florica Diaconescu, 

unul dintre întemeietorii Facultății sucevene de 

Științe ale Educației. Ea i-a îndemnat pe dascălii din 

țară să creeze copiilor aflați la începutul drumului 

cunoașterii o stare de spirit românească și 

universală în același timp, să mijlocească între copii 

și sufletele lor. Pe toți dascălii de față i-a îndemnat 

să păstreze cu sfințenie valorile moral-creștine care 

ne-au întemeiat ca oameni și fără de care rădăcinile 

s-ar usca. 

A urmat vizionarea unui interviu cu acad. Zoe 

Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta, realizat 

de Grigore Ilisei în cadrul TVR Iași. Cuvintele pline 

de experiență ale marii profesoare au adus mai 

aproape de mințile și sufletele profesorilor de azi 

chipul de lumină și înțelepciune al unui profesor 

care a știut să se hrănească din învățătura marilor 

dascăli ai României interbelice și din comoara 

infinită a credinței. 

În continuare, membrii Grupului vocal-tradițional 

„Ai lui Ștefan, noi oșteni” al Liceului Tehnologic 

„Ion Nistor” din Vicovu de Sus au susținut un 

recital. Poezii și cântece, unele cunoscute, altele 

adaptate după lucrări cunoscute, iar altele compuse 

de profesorul de religie Vasile Schipor, care îi 

coordonează, au umplu sufletele celor prezenți de 

emoția dragostei de neam și țară, de dorul după țara 



natală – într-un moment în care tocmai s-a anunțat 

că 9,7 milioane de români sunt în afara României: 

4,1 milioane în comunitățile istorice din jurul țării, 

iar 5,6 milioane în diaspora. 

La final, Părintele Stareț al Mănăstirii Putna, 

arhimandritul Melchisedec Velnic, a rostit un 

cuvânt despre frumusețea, demnitatea și 

responsabilitatea de a fi dascăl, îndemnându-i pe 

profesori să îi iubească pe elevii ale căror suflete le 

modelează.  

Părintele Stareț a prezentat colecția „Destin 

bucovinean”, pe care mănăstirea o tipărește pentru 

a aduce și a păstra în amintirea românilor de azi 

dramele prin care au trecut românii din nordul 

Bucovinei în urma ocupării de către Uniunea 

Sovietică. Primul volum al colecției a fost tipărit în 

Anul Centenar 2018: „Fântâna Albă – Golgota 

neamului”. El cuprinde mărturii despre masacrul a 

circa 3.000 de români, pe 1 aprilie 1941, uciși de 

sovietici pentru că voiau să treacă din nordul ocupat 

al Bucovinei în patria mamă. Al doilea volum va fi 

tipărit în acest an: „Drama românilor din Regiunea 

Cernăuți. Masacre, deportări, foamete în 1940–

1941, 1944–1947”. Volumul trei va fi dedicat 

martiriului preoților și bisericilor nord-bucovinene 

în perioada comunistă, volumul patru va vorbi 

despre drama bucovinenilor refugiați în țară, iar 



volumul cinci va cuprinde mărturii despre 

deportările în Siberia și Kazahstan. 

Sandra Pralong, Consilier de Stat în Departamentul 

pentru Relația cu Românii din afara Granițelor din 

cadrul Administrației Prezidențiale, a spus 

participanților: „Aici mai mult decât oriunde 

regăsim rădăcinile noastre, adânc înfipte în solul 

Putnei, nu doar pentru că aici este mormântul 

Sfântului Ștefan cel Mare, dar și pentru că aici este 

un loc de rugăciune și un loc de regăsire a 

frumuseții sufletești și a curajului de a fi români, 

oriunde am fi”. Adresându-se Părintelui Stareț al 

mănăstirii, i-a mulțumit „pentru că ne-ați transmis 

frumusețea spiritului Sfântului Ștefan, dragostea lui 

de țară și cutezanța sa”. 

Însemnările din Cartea de impresii a mănăstirii 

arată intensitatea cu care unii participanți au 

resimțit vizitarea mănăstirii, nu doar din punct de 

vedere al interesului profesional, ci și personal: 

„Cu emoția și speranța reîntâlnirii cu inima 

Moldovei și a României, privind către un mâine în 

care toți românii să fie împreună, în aceeași casă. 

Ne exprimăm bucuria și recunoștința noastră, la 

capătul acestui lanț al vieții reînnodat prin suflarea 

și nădejdea copiilor noștri care s-au reîntors acasă. 

Ne vom ruga pentru reîntregirea de neam și suflet 

românesc. 



Prof. univ. dr. Alin Gavriliuc, Universitatea de Vest 

din Timișoara, Strănepot al senatorului de 

Storojineț din primul Parlament al României Mari, 

Gheorghe Lesan”. 

„Cuvinte cu putere multă. Ne rămâne să zidim și să 

înmulțim talanții, ca prin fapte să arătăm credința 

noastră. Doamne ajută! 

Profesor Alina Balațchi, Romanian Women in UK, 

NEPSIS Londra” 

De la Putna, participanții au mers la Mănăstirea 

Moldovița, iar joi vor merge la Cernăuți, Hotin și în 

alte localități din nordul Bucovinei importante 

pentru românii care au trăit acolo și care au lucrat 

pentru binele neamului românesc. Conferința se va 

încheia vineri, la Suceava, cu ultimele sesiuni de 

comunicări științifice. 
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_________ Reprezentanții proiectului 

USV „AmbasaDOR de 

Bucovina”, la Mănăstirea 

Moldovița 

www.suceavalive.ro 

25.07.19 

_________ Reuniunea este inițiată și organizată de Facultatea 

de Științe ale Educației din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava și se derulează în 

perioada 22-26 iulie 2019. 

_________ Apel matinal: Ministrul 

pentru românii de 

pretutindeni, Natalia 

Intotero 

www.romania-

actualitati.ro 

26.07.19 

Apel matinal RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (26 iulie, ora 

8:30:39) - Emisiunea „Matinal" - Rubrica „Apel 

matinal" - Realizator: Mihai Dulgheru – „Apel 

matinal", un subiect fierbinte astăzi, diaspora 

românească. Vorbim despre românii care trăiesc de 

mai mult sau de mai puțină vreme în afara granițelor 

țării, în total - conform datelor oficiale, aproximativ 

9,7 milioane. Cifra reprezintă centralizarea datelor 

comunicate de către 70 de misiuni diplomatice ale 

țării noastre peste hotare. Cum arată comunitatea 

românilor din diaspora, dar și cum poate fi 

dezvoltată relația cu aceștia, aflăm chiar acum de la 

invitatul de astăzi al „Apelului matinal", doamna 

Natalia Intotero, ministrul pentru românii de 

pretutindeni. Bună dimineața! 

Natalia Intotero: Bună dimineața, dumneavoastră și 

tuturor celor care ne ascultă la această oră. Vă salut 

cu mult respect din frumoasa noastră Bucovină, din 

Suceava, unde particip, alături de profesori din 

diaspora și din România la un proiect intitulat 

„Diaspora - educație și formare", un proiect prin 

intermediul căruia încercăm să susținem formarea 

profesorilor care predau în limba română 

pretutindeni în lume, alături de Facultatea de Științe 



ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare" din Suceava. 

Realizator: Doamna ministru, de-a lungul timpului 

au fost prezentate mai multe cifre privind românii 

din străinătate. Recent, ministrul Teodorivici 

prezenta și dânsul o cifră diferită. Care este, până la 

urmă, numărul românilor plecați și cum este 

structurată diaspora românească? 

Natalia Intotero: Într-adevăr, în urmă cu două zile, 

am prezentat un raport de activitate pe anul în curs, 

din partea Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni. Cu această ocazie, am făcut un apel 

către misiunile diplomatice ale României de 

pretutindeni și vreau să mulțumesc Ministerului 

Afacerilor Externe și colegilor care ne-au venit în 

sprijin. Așa cum ați anunțat și dumneavoastră, 

conform cifrelor comunicate de către 70 de misiuni 

diplomatice ale României și centralizate de către 

colegii din cadrul Ministerului Românilor de 

Pretutindeni, avem un număr aproximativ de 

5.600.000  români din diaspora, diferența până la 

9.700.000 reprezentând-o românii din jurul 

granițelor, comunități istorice - Ucraina, Ungaria, 

Bulgaria, Serbia, Macedonia, Albania și Republica 

Moldova. 

Realizator: Știm că ministerul a adresat o serie de 

chestionare românilor din diaspora și din 

comunitățile istorice despre care tocmai ați vorbit. 



Ce răspunsuri ați primit de la oameni, ce spun și ce-

și doresc conaționalii noștri? 

Natalia Intotero: Profit de această ocazie pentru a 

face un apel, pentru a participa cât mai mulți români 

de pretutindeni la acest chestionar, având în vedere 

că, până în momentul de față, au răspuns doar 60 de 

persoane la acest chestionar. Practic, prin 

intermediul acestui chestionar, noi ne propunem să 

aflăm impactul proiectelor pe care Ministerul 

Românilor de Pretutindeni le finanțează pentru 

românii noștri, pentru a vedea nevoile acestora 

adaptate la cerințele reale și, în egală măsură, ne 

dorim să aflăm ce i-a determinat pe aceștia să se 

întoarcă acasă, ce ar trebui să facă Guvernul 

României pe lângă proiectele, programele, care, 

până în momentul de față, Guvernul României le-a 

desfășurat în acest sens. 

Realizator: Doamna ministru, urmează, din câte 

știm, și o campanie pe care o pregătiți privind votul 

în diaspora. 

Natalia Intotero: Într-adevăr, ținem legătura cu 

Ministerul Afacerilor Externe, cu Autoritatea 

Electorală Permanentă. Rolul Ministerului 

Românilor de Pretutindeni este de a veni în sprijinul 

tuturor instituțiilor abilitate în organizarea 

viitoarelor alegeri și încercăm și noi să ne aducem 

contribuția pentru a informa românii de 

pretutindeni, prin pârghiile pe care noi le avem, 



respectiv asociațiile românești de pretutindeni, dar 

și sprijinul tuturor cultelor de pretutindeni și, nu în 

ultimul rând, o bună colaborare cu misiunile 

diplomatice și cu reprezentanții consulatelor 

generale. 

Realizator: Ați declarat recent că se pregătește un 

proiect de lege privind reinsrția socio-profesională 

a românilor care vor să se întoarcă acasă - acesta 

este un subiect foarte-foarte important. Când va fi 

prezentat în Parlament și ce anume prevede 

proiectul respectiv? Cum îi convingem pe oameni 

să se reîntoarcă aici, acasă? 

Natalia Intotero: În primul rând, încercăm să îi 

convingem, așa cum am și afirmat, încercând să le 

aducem la cunoștință toate programele, proiectele 

Guvernului României care, până în momentul de 

față, susțin reîntoarcerea, și mă refer aici la 

programele de finanțare, prin intermediul cărora ei 

pot să își întemeieze o afacere - Diaspora Start-Up 

dar și Start-Up Nation. Față de ediția trecută, în 

această ediție a programului Start-Up Nation, foarte 

mulți români de pretutindeni au accesat și încercăm 

să facem cunoscut tuturor românilor din afara 

granițelor succesul celor care au accesat astfel de 

programe. De asemenea, încercăm să le facem 

cunoscute beneficiile privind susținerea firmelor 

din partea Guvernului României, cei care își 

desfășoară activitatea în infrastructură, pentru că 

așa cum știm cu toții, infrastructura - și mă refer aici 



la drumuri, autostrăzi, spitale - este declarată 

prioritate națională, și cele mai multe investiții, și în 

anul în curs, se desfășoară în aceste domenii. Legea 

salarizării care aduce mari beneficii și mulți români, 

și mă refer aici la medici, în special, au decis să 

rămână acasă și foarte mulți medici români de 

pretutindeni au ales să se întoarcă acasă. Într-

adevăr, avem, în programul de guvernare, 

elaborarea unui asemenea act legislativ. Suntem în 

curs de finalizare a acestuia, alături de colegii din 

cadrul Ministerului Românilor de Pretutindeni. 

Urmează o consultare cu celelalte ministere 

abilitate și ne dorim ca, în cel mai scurt timp, așa 

cum a fost un consens național pentru Codul 

electoral, să avem și o astfel de lege care să susțină, 

pentru cei care își doresc să revină acasă. 

Realizator: Da. Ar fi binevenită o astfel de 

inițiativă. Doamna ministru, o ultimă întrebare, 

dacă îmi permiteți: ce facem cu tinerii? Cum îi 

oprim pe copiii ăștia, educați foarte bine aici în țară, 

să plece? Ce mesaj aveți pentru acești tineri? 

Natalia Intotero: România are nevoie de expertiza 

tuturor. România are nevoie de tineri. Plecarea 

atâtor milioane de români, în decursul anilor, din 

țară, a însemnat o mare pierdere. Mă bucură 

întoarcerea fiecărui tânăr. chiar și a celor care și-au 

ales să studieze pentru o perioadă de timp în 

străinătate și avem câteva exemple dintre acestea, 

tineri care au decis să se întoarcă și care chiar 



lucrează și în cadrul Ministerului Românilor de 

Pretutindeni. În acest sens, desfășurăm campania 

națională „Informare acasă. Siguranță în lume". 

Prin intermediul acestei campanii, discutăm cu 

tinerii și nu numai, încercând să-i informăm cu 

privire la drepturile și obligațiile acestora, în 

momentul în care decid să călătorească, să studieze 

sau să își aleagă un loc de muncă în afara granițelor 

și, în egală măsură, îi conștientizăm de importanța 

prezenței lor aici în România, pentru contribuția la 

dezvoltarea economică a țării noastre. 

Realizator: Mulțumim pentru precizări și pentru 

prezența în emisiune! Vă doresc o zi frumoasă! 

Natalia Intotero: Și eu vă mulțumesc! 

Realizator: Mulțumim! A fost în direct cu noi aici, 

la „Matinal", ministrul pentru românii de 

pretutindeni, doamna Natalia Intotero. 

_________ USV atrage studenți din 

județe vecine, regiuni 

istorice, dar și din marele 

centre universitare din 

țară. 

www.newsbucovina.

ro 

25.07.19 

 

Social După cum am anunțat anterior, peste 4000 de 

candidați au aplicat la USV în prima etapă de 

admitere. Astăzi, prorectorul USV Mihai Dimian a 

postat pe o rețea de socializare o hartă care relevă 

aria geografică din care provin viitorii studenți ai 

universității sucevene. 

Astfel, cei mai mulți candidați provin din județul 

Suceava (în jur de 2000 de persoane), urmat de 

județul Botoșani, cu peste 500 de persoane. 

www.gazetabt.ro 

25.07.19 



Locul trei i-a revenit județului Neamț, unde între 

101 și 500 de persoane au depus actele la USV. De 

asemenea, până la 100 de ieșeni au optat pentru 

universitatea din Suceava, fiind urmați de românii 

din Bucovina de Nord și municipiul Chișinău. 

Ceva mai puțini candidați provin din județul Bacău 

și raionul Ungheni, Republica Moldova. 

În categoria următoare, cu până la 25 candidați, se 

regăsesc județele Vaslui și Maramureș, la care se 

alătură mai multe raioane din Republica Moldova, 

în special din cele aflate la hotar cu România, dar și 

municipiul București. 

Totodată, pe lângă candidații din Capitală, la USV 

au aplicat și candidați din alte mari centre 

universitare precum Cluj, Timișoara, Brașov, Sibiu 

și Constanța. 

Amintim, că potrivit clasamentului universităților 

din 2019, USV ocupă locul zece pe țară, fiind peste 

multe universități consacrate. Totodată, 

universitatea suceveană se află la mijlocul 

clasamentului (locul 142) universităților din Europa 

Centrală și de Est. 

_________ Peste 2.500 de candidați 

înscriși la facultățile USV 

și peste 900 la masterat 

www.suceavanews.

ro 

25.07.19 

_________ Înscrierile pentru programele de studiu oferite de 

cele 10 facultăți ale Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (licență – învățământ la zi și la distanță, 

masterat și conversie profesională), care au început 

pe 15 iulie 2019, s-au încheiat, ieri, 23 iulie, atât 



pentru candidații cetățeni români, cât și pentru 

românii de pretutindeni și cetățenii străini. 

 

Florin 

Antonescu 

Gheorghe Mihăilescu, 

directorul general al 

Romsilva – invitație la o 

platformă de dialog 

profesional în domeniul 

pădurii 

www.economistul.ro 

25.07.19 

Business  

„Avem nevoie de competență!” – cuvintele 

inginerului Gheorghe Mihăilescu, directorul 

general al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, 

sună concomitent a provocare și angajament. Au 

fost rostite la Ziua Silvicultorului 2019, organizată 

la Băile Herculane de Romsilva și de Asociația 

Administratorilor de Păduri. Așezat într-o tradiție 

deja solidă (a fost ediția a 29-a), evenimentul a avut 

consistența de idei care să-l ferească de înscrierea 

în rutină și să-i dea semnificație de durată. 

Premisele se regăsesc în obiectivele și proiectele 

anunțate de directorul general. Unul, încurajator și 

de larg interes, care a generat formularea cerinței 

referitoare la competență, îl reprezintă decizia ca 

angajarea la Romsilva a tinerilor specialiști să se 

facă de acum în funcție de media de absolvire a 

facultății de profil, cunoștințele acumulate, 

abilitățile profesionale formate în câțiva ani de 

studii în centre universitare, sub îndrumarea unor 

profesori cu autoritate în domeniu fiind considerate 

mult mai relevante decât un concurs de selecție. A 

fost subliniată extinderea parteneriatelor cu 

facultățile profil: Facultatea de Silvicultură și 

Exploatări Forestiere a Universității „Transilvania” 

din Brașov, Facultatea de Silvicultură a 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 



„Suntem puțini care știm valoarea pădurii 

românești”, a afirmat prodecanul facultății 

brașovene, prof. univ. dr. ing. Ovidiu Ionescu. 

[..] 

 


