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În contextul multiculturalismului, al cercetării și al 

promovării actului cultural-științific, Universitatea 

,,Stefan cel Mare’’ din Suceava a găzduit, în perioada 

4-6 aprilie 2019, cel de-al VII-lea Colocviu 

Internațional organizat de Biblioteca Universități 

,,Ștefan cel Mare’’ din Suceava, în colaborare cu 

CODFREURCOR (Colegiul Doctoral Francofon 

Regional în Domeniul Științelor Umaniste) și 

Asociația Bibliotecarilor din Romania – Filiala 

Suceava. Manifestarea s-a intitulat PATRIMONIUL 

CANONIC – SUPORT AL VITALITĂȚII ȘI 

DIVERSITĂȚII CULTURALE, și a fost coordonată 

de prof. univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU, 

bucurându-se de un ecou puternic în rândul celor care 

și-au propus promovarea schimbului de bune practici 

și deschiderea unor dialoguri în plan cultural și 

științific. 

Participanții de la Universitatea de Stat Ilia din 

Tbilisi și Universitatea de Stat Akaki, Tsérétéli au 

lansat, încă de atunci, invitația pentru o nouă 

colaborare științifică. Astfel, în perioada 17-21 iulie 

2019, a avut loc, în Georgia, la Tbilisi, Colocviul 

Științific Internațional „LES ETUDIANTS FACE 

AUX DEFIS DU 21E SIECLE”/„STUDENȚII ÎN 
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FAȚA PROVOCĂRILOR SECOLULUI XXI”, 

organizat de Universitatea de Stat Ilia din Tbilisi, 

Facultatea de Științe și Arte -Centrul de Cercetare și 

Intercomprehensiune în Limbile Romanice. 

Dialog Intertextual (Centre de Recherche 

etIntercomprehension Romane. Dialogue 

Intertextuel). 

Din Romania, au dat curs invitației lect. univ. dr. 

Vasile BUDUI și bibl. Anișoara BUDUI, de la 

universitatea suceveană, și prof. colaborator 

Magdalena-Simona TRUȘCAN. 

Programul colocviului a debutat în data de 17 iulie 

2019, cu o expoziție de lucrări (pictură, desen tehnic 

și imnografică) ale studenților georgieni. În 

dimineața zilei de 18 iulie a avut loc deschiderea 

oficială, prezidată de prof. univ. dr. Mzago 

Dokhtourichvili, responsabil științific al Colocviului. 

Deschiderea a fost onorată de prezența profesorilor: 

d-na Nino Doborjginidze- Vice-Rector al 

Universității de Stat Iliadin Tbilisi, d-na Maka 

Lashkhia – președintele Comisiei de Calitate din 

cadrul Facultății de Științe și Arte (Universitatea Ilia, 

Tbilisi), Eleonore Garnier – atașat în domeniul 

cooperării științifice al Universității franceze-

georgiene (IFG), Miranda Lomidzede la 

Universitatea de Stat Akaki, Tsérétéli 

(Georgia),director al Colegiului Regional Doctoral 



Francofon din Europa Centrală și de Est, în domeniul 

științelor umane (CODFREURCOR). 

La ceremonia de deschidere a fost invitat și 

ambasadorul României în Georgia, Radu-Liviu 

HORUMBĂ, care, în intervenția sa, și-a exprimat 

aprecierea față de preocupările de cercetare, 

schimbul de experiență și a felicitat gazdele pentru 

tematica aleasă. Ulterior, Excelența Sa a purtat o 

discuție amicală cu delegația română prezentă la 

eveniment, împărtășind din experiența Domniei sale 

în aceasta țară. 

Deschiderea a fost urmată de sesiuni plenare. 

Doamnele bibl. Anișoara Budui și prof. Magdalena-

Simona Trușcan au fost desemnate să prezideze câte 

o sesiune din programul activităților, în cadrul cărora 

au susținut lucrările „Metode de valorificare a presei 

vechi din colecția Bibliotecii „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, respectiv „Predarea limbii engleze prin 

intermediul literaturii la nivel liceal, utilizând 

competențele lingvistice de bază – o abordare 

metodologică”, incluse în programul Colocviului. În 

deschiderea sesiunilor,cu prilejul susținerii 

comunicării„ Resurse digitale și practici adaptate 

educației interdisciplinare a studenților, lect. univ. dr. 

Vasile Budui, a prezentat și oportunitățile de studiu 

ale universității sucevene. Ziua s-a încheiat cu 

vizitarea capitalei Georgiene – Tbilisi. 



În data de 19 iulie, comitetul de organizare a prevăzut 

o excursie în regiunea Kakhetia (importantă regiune 

viticolă a Georgiei), prilej de a cunoaște câteva 

repere din istoria și tradițiile poporului georgian 

(bisericile medievale, Palatul Tsinandali – primul 

palat european din Georgia etc.). 

Ziua de 20 iulie a fost dedicată continuării susținerii 

lucrărilor. Colocviul s-a încheiat cu un moment 

cultural-artistic, unde cântece și dansuri tradiționale 

bucovinene au încântat audiența. La sfârșit, într-un 

cadru festiv, au fost înmânate diplomele de 

participare și au fost dăruite gazdelor mici obiecte de 

artizanat, simbol al prieteniei și durabilității 

culturale. 

D.P. Proiectul 

„AmbasaDOR DE 

BUCOVINA” 

prezentat la Cernăuți 
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Suceava În data de 25 iulie a.c. la Cernăuți a fost prezentat 

proiectul cultural „AmbasaDOR DE BUCOVINA”, 

în cadrul căruia a avut loc conferința „Limba și 

literatura română în Diaspora”. Conform unei 

informări pe pagina de facebook a Consulatului 

general al României la Cernăuți, consulul general 

Irina-Loredana Stănculescu a participat la această 

conferință care a avut loc în Sala Roșie a Universității 

Naționale „Iurii Fedkovych” din Cernăuți în prezența 

Sandrei Pralong, consilier de stat la Departamentul 

pentru Relația cu Românii din Afara Granițelor din 

cadrul Administrației Prezidențiale. 

Sandra Pralong a transmis din partea Președintelui 

României, Klaus Werner Iohannis, un mesaj de salut 
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și felicitare tuturor participanților și organizatorilor 

proiectului „AmbaSADOR de Bucovina” și a 

răspuns la întrebările adresate de participanți, 

subliniind nevoia accelerării procesului de sprijin în 

formarea cadrelor didactice de etnie română din 

Cernăuți, prin organizarea unor cursuri tematice și 

întâlniri sub cupola Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava. De altfel, conform celor precizate pe 

pagina de facebook a Consulatului general al 

României la Cernăuți, înainte de deplasarea către 

sediul Universității „Iurii Fedkovych”, Sandra 

Pralong a efectuat o scurtă vizită la sediul 

Consulatului General al României la Cernăuți, unde 

a salutat echipa misiunii și a adresat mulțumiri pentru 

întreaga activitate depusă. 

Conform sursei citate, cadrele didactice din regiunea 

Cernăuți prezenți în sală, au adresat mulțumiri pentru 

preocuparea autorităților române, față de activitatea 

lor. Este de menționat că la conferința de la Cernăuți 

– eveniment de organizarea căruia s-a ocupat 

doamna Lilia Govornean, președintele Asociației 

Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina 

(ACDERU) – au participat învățători și profesori din 

raioanele Noua Suliță, Herța și Hliboca. 

În debutul manifestării, moderatorul și, totodată, 

managerul de proiect – conf. univ. dr. Otilia Clipa de 

la Facultatea de științe ale Educației din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava – a făcut 

o prezentare a proiectului, care are ca obiectiv 



principal derularea activităților de formare și 

colaborare de către profesorii și cercetătorii români 

din domeniul educației, în cadrul a 14 ateliere de 

formare și a 8 workshop-uri. Acestea au fost 

organizate în perioada 22 – 26 iulie la Universitatea 

suceveană, pentru studenții și profesorii din afara 

granițelor țării. 

Consulul general Irina – Loredana Stănculescu  – 

care a fost însoțită de consulul Ionel Constantin 

Mitea – a felicitat pe toți participanții și organizatorii 

acestui eveniment și a mulțumit Universității 

sucevene pentru preocuparea permanentă față de 

activitatea cadrelor didactice din regiunea Cernăuți, 

menționând și activitatea Lectoratului de limbă 

română din cadrul Universității „Iurii Fedkovych” 

din Cernăuți. Felicitând profesorii care depun 

eforturi deosebite pentru promovarea limbii române 

în unitățile de învățământ din raioanele cu populație 

majoritar românească din regiunea Cernăuți, i-a 

încurajat în derularea proiectelor educaționale 

transfrontaliere și de cercetare comune, schimburi de 

bune practici și experiență de predare între școli. 

Proiectul „AmbasaDOR DE BUCOVINA”, se 

derulează în cadrul unui parteneriat între 

Universitatea „Ștefan cel Mare”, Consiliul Județean 

Suceava și Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni. Proiectul își propune să faciliteze 

construirea unor rețele de comunicare și susținere 



reciprocă a comunităților de români din regiunea de 

Nord – Est și din diaspora. 

_______ Ministrul pentru 

Românii de 

Pretutindeni a 

participat la Suceava la 

proiectul 

„AmbasaDOR DE 

BUCOVINA” 
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_______ Participarea ministrului Natalia-Elena Intotero la 

proiectul „Diaspora - Educație și Formare. 

AmbasaDOR DE BUCOVINA” 

Cadre didactice de excepție din diaspora și din 

România au luat parte zilele acestea, la Suceava, la 

un proiect bazat pe schimburi de experiență și 

formare, finanțat de Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni. 

Participanților la proiectul „Diaspora - Educație și 

Formare. AmbasaDOR DE BUCOVINA” inițiat de 

Facultatea de Științe ale Educației din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava li s-a 

alăturat astăzi și ministrul Natalia-Elena Intotero. 

Ministrul a dorit să îi cunoască pe profesorii, 

cercetătorii și managerii români veniți din diaspora, 

dar și pe participanții din România - cadre didactice, 

cercetători și specialiști în administrația 

educațională, absolvenți și studenți din Suceava. 

Natalia-Elena Intotero a amintit că valorile din 

educație sunt o carte de vizită a României și a 

românilor peste tot în lume și le-a mulțumit 

oaspeților din străinătate și din România pentru 

participarea la acest proiect care va face posibile 

colaborări și parteneriate cât mai strânse între elitele 

românești din diaspora și cele din țară. De asemenea, 
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ministrul și-a exprimat speranța ca prin astfel de 

programe să se creeze un spațiu destinat comunicării 

și formării unei rețele profesionale de experți români 

în educație și să se consolideze identitatea culturală a 

românilor, obiective extrem de importante pentru 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. 

Proiectul „Diaspora - Educație și Formare. 

AmbasaDOR DE BUCOVINA” se derulează în 

perioada 22-26 iulie 2019 și a primit o finanțare de 

38.000 de lei din partea MRP. 

_______ Ministrul pentru 

românii de 

pretutindeni, la Oglinzi 

Neamț 
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Actualitate Daniela Soroceanu, prefectul județului Neamț, a fost 

prezentă joi, 25 iulie, alături de Natalia Elena 

Intotero, ministrul pentru românii de pretutindeni, la 

Centrul de Agrement din stațiunea Oglinzi, Neamț. 

Cei doi oficiali s-au întâlnit cu cei aproximativ 150 

de copii, din Republica Moldova, Ucraina și Grecia, 

prezenți în cea de-a patra săptămână a programului 

de tabere „ARC”, organizat de Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni, în colaborare cu Ministerul 

Tineretului și Sportului. Reuniunea a fost una de 

suflet, întrucât la eveniment a fost invitat și 

Preasfințitul Veniamin, episcopul Basabariei de Sud, 

alături de rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Valentin Popa. După un scurt moment 

artistic oferit de copii, prefectul Daniela Soroceanu i-

a felicitat pe toți invitații, elevi, tineri și profesori 

însoțitori, pentru că au ales să vină în unul dintre cele 

mai frumoase ținuturi ale țării, cel al Neamțului. ”Vă 

văd îmbrăcați așa de frumos în costumul național. 



Acest lucru nu poate fi decât extraordinar și face 

dovada că vă iubiți țara. Vă mulțumim că ați venit 

acasă! Mulțumim că ați ales România, adică acasă”, 

a declarat Daniela Soroceanu, prefectul județului 

Neamț. 

Valentin 

Hutanu 

Cimitir vechi de câteva 

secole, descoperit lângă 

Iași. Este vorba despre 

ceva unic 
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_______ Săptămâna trecută, și pentru cel de-al VIII-lea an 

consecutiv, doi arheologi alături de un grup frumos 

și inimos de studenți sau absolvenți au finalizat o 

serie de cercetări la peste 50 de kilometri de orașul 

Iași! • Ei sunt implicați într-o activitate științifică 

deosebită • Astfel, conf. univ. dr. Dumitru Boghian 

de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

alături de Sergiu Enea, cadru didactic la disciplina 

Istorie și manager al Liceului Teoretic „Ion Neculce” 

din orașul Târgu Frumos, fac tot ceea ce pot pentru a 

păstra o serie de dovezi din trecutul preistoric al 

acestui spațiu de o valoare spectaculoasă • 

Spectaculos este că aici e vorba despre posibile 

morminte de acum mai bine de trei mii de ani alături 

de un cimitir medieval târziu (secolele XVI-XVII), 

cu numeroase morminte creștine. 

[…] 

_______ USV atrage studenți 

din județe vecine, din 

regiuni istorice, dar și 

din marile centre 

universitare din țară 
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Actualitate După cum am anunțat anterior, peste 4000 de 

candidați au aplicat la USV în prima etapă de 

admitere. Ieri, 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. 

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, aceștia fiind urmați de 

românii din nordul Bucovinei și municipiul 

Chișinău. Ceva mai puțini candidați provin din 

județul Bacău și din 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-Napoca, Timișoara, Brașov, Sibiu și 

Constanța. 

Amintim că, potrivit clasamentului universităților 

din 2019, USV ocupă locul 10 pe țară, situându-se 

peste multe universități consacrate. Totodată, 

universitatea suceveană se află la mijlocul 

clasamentului (locul 142) universităților din Europa 

Centrală și de Est. (N.B.) 

 


