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Echipa „România, te iubesc!” a lansat marţi, la Universitatea din 

Suceava, cartea „Ne facem bine”, volum ce cuprinde 21 de poveşti 

de succes, ai căror eroi sunt români curajoşi şi implicaţi, care au 

harul de a-i ajuta pe alţii, români care fac binele posibil. 

„Ne facem bine. O antologie de fapte extraordinare văzute şi 

vorbite la «România, te iubesc!»”cu texte de Paula Herlo, Rareş 

Năstase, Alex Dima, Cosmin Savu, Paul Angelescu şi cuvânt 

înainte de Cristian Leonte, este o carte prin care autorii îşi doresc 

să inspire şi alţi români, prin care oferă modele de succes 

cititorilor. 

„O carte în care vedem jumătatea plină a paharului”, după cum a 

afirmat jurnalistul Alex Dima. 

Acesta a mărturisit că, în 2018, echipa de la Pro TV a lansat 

volumul „România, te iubesc!”, care cuprinde „anchete, materiale 

difuzate de-a lungul timpului în cadrul emisiunii”. Pentru volumul 

numărul doi cei de la Editura Humanitas le-au propus jurnaliştilor 

o carte care să scoată România din starea de depresie profundă în 

care se află, care să marcheze în mod simbolic trei decenii de la 

Revoluţie. 

„Avem multe poveşti frumoase, asta pentru că de-a lungul vremii 

am întâlnit mulţi oameni care fac binele posibil, oameni care şi-au 



pus viaţa şi familiile în slujba binelui. Aceste poveşti trebuie să fie 

spuse, trebuie să le cunoaştem. E o carte care vine ca un răspuns la 

eterna noastră lamentare naţională «Nu ne mai facem bine» şi, dacă 

facem un exerciţiu de sinceritate, trebuie să recunoaştem cu toţii că 

am spus asta de multe ori. Ne facem bine, trebuie doar să facem un 

pas, să ieşim din confortul nostru şi să începem schimbarea cu noi”, 

a completat Alex Dima. 

Una dintre poveştile relatate de jurnalistul Pro TV, în carte, face 

referire la Aşezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” Rădăuţi, 

destinat orfanilor şi copiilor din familii dezorganizate, activitatea 

acestuia axându-se pe creşterea, îngrijirea şi educarea lor. Maica 

Ecaterina este mamă pentru 126 de copii adoptaţi de Aşezământ. 

  

„Societatea se va face bine când aceşti oameni ne vor deveni 

modele” 

La rândul său, jurnalistul Rareş Năstase a arătat că echipa 

„România, te iubesc!” era „datoare” cu această carte pentru că 

munca „de pe teren” le-a facilitat întâlnirea cu oameni deosebiţi, 

nu doar cu partea gri a României. 

„Am făcut reportaje, investigaţii, în care arătam foarte multe 

nereguli, dar avem şi materiale în care arătăm oamenilor multă 

lumină, persoane care reuşesc să pună şi România pe harta lumii. 

Se întâmplă să găsim pe teren oameni tare faini şi trebuie scoşi în 

faţă, puşi în valoare, oameni de la care avem ce învăţa, de la care 

ne luăm energia, care ne inspiră. Societatea românească se va face 

bine când aceşti oameni ne vor deveni modele, repere”, a punctat 

Rareş Năstase. 



De 21 de ani în echipa Pro TV, Paula Herlo a consemnat în „Ne 

facem bine” trei poveşti de succes. Prima este cea a Oanei 

Gheorghiu şi a lui Carmen Uscatu (Asociaţia Dăruieşte Viaţă), care 

au demarat în 2017 proiectul de construcţie a unui spital pentru 

copii, bazându-se pe fonduri private. Spitalul de Oncologie şi 

Radioterapie Pediatrică va fi primul spital specializat în oncologie 

pediatrică din România. 

A doua poveste este a medicului Margit Şerban, şefa Clinicii de 

Oncopediatrie de la Timişoara, care salvează copiii bolnavi de 

cancer şi care a bifat o serie de premiere şi reuşite în domeniul 

medical. 

Al treilea caz este despre Bogdan Tănasă, din Iaşi, care construieşte 

din donaţii case pentru familii încercate de greutăţi şi ajută copiii 

nevoiaşi să meargă la şcoală. 

  

„Lucrurile s-au schimbat, dar nu cu viteza cu care ne-am dorit” 

În relatarea sa, jurnalistul Cosmin Savu a povestit despre societatea 

românească, aflată de 30 de ani într-o continuă tranziţie, şi despre 

lucrurile care-l motivează în anchetele şi reportajele lui. 

„S-a schimbat regimul şi am devenit şi eu adult şi am început să-

mi pun probleme «Eu ce pot să fac, ce ne mână în luptă?». Copiii 

noştri, cel mai sigur. Vreau să avem un răspuns pentru ei”, a arătat 

Savu. 

Acesta a mărturisit că de-a lungul celor 11 ani de emisiune (23 de 

sezoane) a întâlnit oameni extraordinari a căror poveste merită să 

fie cunoscută. 



În carte a povestit despre Mihnea, românul care a reuşit să pună 

România pe harta evenimentelor ecvestre, despreIoan Popa sau 

„Nelu Tăiţelu’”, omul de afaceri care vrea să dezvolte turismul din 

Banat, şi despre Florin Talpeş, creatorul Bitdefender, cel mai 

vândut produs românesc. 

Paul Angelescu, mezinul echipei „România, te iubesc!”, a 

evidenţiat că lucrurile s-au schimbat în bine de la Revoluţie, însă 

nu cu viteza pe care ne-am fi dorit-o. 

„Analizând imagini de arhivă din anii '90, 2000, 2010, am constatat 

că lucrurile s-au schimbat în bine, poate nu cu viteza cu care ne-

am fi dorit, însă e o diferenţă imensă de atunci şi acum. Ca să ne 

facem bine trebuie ca fiecare să facă bine în pătrăţica lui de la 

muncă, la locul de muncă etc.”, a subliniat jurnalistul, acesta 

adăugând că în cartea lansată a relatat poveştile a patru români 

deosebiţi. 
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Acțiune caritabilă inițiată de mai mulți studenți din anul IV, de la 

Facultatea de Inginerie Alimentară, din cadrul Universității ̀ Ștefan 

cel Mare” Suceava (USV), în prag de sărbători. 

Aceștia au mers, luni dimineață, la Centrul de Transfuzie Sanguină 

Suceava, pentru a dona sânge, beneficiile materiale primite în urma 

acestui gest urmând să fie folosite pentru a ajuta mai multe familii 

nevoiașe din județ. 

Chiar luni seară au vizitat o familie necăjită, cu cinci copii, din 

Calafindești, cărora le-au dăruit ghetuțe, pijamale, produse de 

www.ziardesuceava.ro 

17.12.19 



curățenie, dulciuri și alte alimente, cumpărate din bonurile de masă 

primite de la Centrul de Transfuzii, dar și din alte donații ale 

studenților. 

Tinerii au fost însoțiți de asist. univ. Anca Sidor Gâtlan, aceasta 

menționând că este al treilea an când Facultatea de Inginerie 

Alimentară demarează aceasta campanie, de această dată inițiativa 

venind chiar din partea studenților. 

„Am dorit ca această acțiune să fie un exemplu pentru colegii din 

anii mai mici, iar studenții să înțeleagă că donarea de sânge poate 

salva vieţi, dar este benefică și pentru donator. Prin gestul lor i-au 

putut ajuta atât pe cei care au nevoie de sânge, dar și câteva familii 

cu o situație materială precară. Vom mai identifica și alte cazuri 

aflate în nevoie pentru a le ajuta în perioada următoare”, a adăugat 

Anca Sidor Gâtlan. 

De altfel, acțiunea studenților ingineri nu este singulară, săptămâna 

trecută aceștia organizând un târg caritabil în cadrul căruia au 

vândut prăjituri de casă preparate de ei. Banii au fost folosiți tot în 

scop caritabil.  

 

 

N.B. 
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Lectoratul de limbă română al Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV) din cadrul Universității Naționale „Yuriy 

Fedkovych” din Cernăuți (UNYF) a organizat vineri, 13 

decembrie, în colaborare cu Centrul de Studii Românești din cadrul 

aceleiași universități, cea de-a treia ediție a mesei rotunde 

„Interferențe lingvistice și culturale la Cernăuți și în lume”, la care 

au luat parte universitari și oameni de cultură din Cernăuți și din 

Obiectiv de Suceava 



Suceava. Potrivit unui comunicat al Universității sucevene, în 

introducerea evenimentului, organizatoarele, dr. Gina Puică, lector 

de română, și conf. univ. dr. Liubov Melnychuk, directoarea 

Centrului de Studii Românești al UNYF, au arătat importanța 

tematicii interferențelor, în special în contextul cernăuțean, și 

multitudinea domeniilor în care interferențele operează, lucru 

demonstrat chiar de diversitatea comunicărilor susținute pe acest 

subiect în cadrul mesei rotunde. 

În continuarea dezbaterii, conf. univ. dr. Liubov Melnychuk și 

conf. univ. dr. Valentyna Bohatyrets, ambele de la Facultatea de 

Istorie, Științe Politice și Relații Internaționale a UNYF, au 

prezentat comunicarea „Locuri de memorie în Bucovina ca factor 

de formare al identității”; iar lector univ. dr. Felicia Vrânceanu, de 

la Catedra de filologie română și clasică a aceleiași universități, i-

a dedicat comunicarea regretatului Gheorghe Jernovei și 

prezentării lucrării acestuia Filologia română la Universitatea din 

Cernăuți, apărută în două volume cu puțină vreme înaintea 

decesului autorului, arată sursa citată. 

Venită de la Suceava, Maria Olar, Președinta Fundației culturale 

„Leca Morariu”, a făcut o prezentare a familiei culturale Morariu, 

despre care a scris, între alții, și profesorul Gheorghe Jernovei. 

Conf. univ. dr.Ihor Piddubnyi, de la Facultatea de Istorie, Științe 

Politice și Relații Internaționale a UNYF și cursant al Lectoratului 

de română, a făcut apoi o expunere despre diferite texte de 

beletristică, din literatura română în special (din Rebreanu, 

Agârbiceanu, Sadoveanu, Zaharia Stancu ș.a.), care i-au servit ca 

sursă de ilustrare a istoriei României din perioada interbelică. 



Dr.Marin Gherman, Președintele Centrului media BucPress din 

Cernăuți, a evocat spațiile media regionale și transfrontaliere, 

văzute de orator ca fiind prinse între interferențe și ghetoizare 

informațională (studiu de caz: Ucraina-România). Conf. univ. dr. 

Raluca Dimian, de la Departamentul de Limbi și Literaturi Străine 

al USV, a prezentat un expozeu dedicat scriitorilor de limbă 

germană din România, stăruind asupra Hertei Mueller și a lui 

Oskar Pastior în cadrul proiectului de roman Leagănul Respirației. 

Tot de la USV, Dorel Fînaru, conf. univ. dr. la Departamentul de 

Limba și Literatura Română și Științele Comunicării, a continuat 

cu o comunicare intitulată incitant „Turnul Babel. Istoria unei 

ruine”. În final, Doina Cernica, scriitoare, traducătoare și jurnalistă 

de la Suceava, și-a consacrat prezentarea unei tematici complexe 

pe care a explorat-o adesea în cărțile sale, și anume călătoria, mai 

arată comunicatul USV. 

________ Omul și Cartea, 19 

decembrie 2019, 

ora 12:00, la 

Biblioteca 

Universității 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 
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ro 
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Educație În data de 19 decembrie 2019, ora 12:00, la Biblioteca Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc evenimentul Omul și 

Cartea. De această dată, invitați la întâlnirea de suflet vor fi 

profesori de limba și literatura română care, înainte de 1989, au 

susținut cursuri de pregătire și de învățare a limbii române pentru 

tineri străini, care urmau să studieze în România la diferite 

universități. Invitații de onoare ai acestei manifestări tradiționale 

pentru Biblioteca USV sunt: Prof. Xenia BORTĂ, Prof. Cornelia 

COLOMEISCHI, Prof. Florica DIACONESCU, Prof. Maria 

GAVRIL, Prof. Maria GRIGORAȘ, Prof. Ioana LEUȘTEAN, 

Prof. Lucreția LUCUȚAR, Prof. Emilia MANOLE, Prof. Vasile 

NECHITA, Prof. Aurica PINTILICIUC. 

www.monitoruldestiri.ro 

17.12.19 

www.centruldepresa.ro 

17.12.19 

 



Programul manifestării, devenită tradițională în cadrul Bibliotecii 

USV, cuprinde: 

    prezentarea istoriei Catedrei de limbă română pentru studenții 

străini, înainte și după anul 1989; 

    vernisajul unei expoziții de manuale și carte pedagogică pentru 

învățarea limbii române ca limbă străină; 

    împărtășirea unor experiențe didactice și culturale, dar și de 

viață, în prezența invitaților; 

    înmânarea Diplomelor de excelență și recunoștință din partea 

Universității; 

    un moment de colinde românești și cântece de iarnă din diferite 

țări. 

Moderatorii evenimentului vor fi: prof. univ. DHC Sanda-Maria 

Ardeleanu, conf. univ. dr. Claudia Costin, conf. univ. dr. Vasile 

Ilincan. 

Organizatorii invită publicul să le fie alături la acest moment de 

sărbătoare pentru USV! 

_________ Spectacolul „Să nu 

uităm de Crăciun” 

al Ansamblului 

Studențesc 

„Arcanul”, la USV 

www.stirilevivafm.ro 

17.12.19 

Suceava Ansamblul Studențesc „Arcanul” organizează mâine la 

auditoriumul USV spectacolul folcloric de obiceiuri de iarnă „Să 

nu uităm de Crăciun”. 

Concertul de colinde, cântece şi jocuri populare va începe la ora 

19, iar intrarea va fi liberă în limita locurilor disponibile. 

Organizatorii spectacolului sunt Universitatea Ștefan cel Mare și 

Casa de Cultură a Studenților. 



_________ Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

Suceava 

www.stirilevivafm.ro 

17.12.19 

Comunicat de 

presă 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei (FSE) din cadrul Universității 

„Ştefan cel Mare” din Suceava a participat, în perioada 2 – 7 

decembrie 2019, la International Week in Teacehr Education. 

Evenimentele au fost organizate la Institutul de Cercetare în 

Educatie la nivelul învățământului primar și Facultatea de Științe 

ale Educației din cadrul Universitatii „Friedrich-Alexander” din 

Erlangen-Nurenberg, Germania, universitate cotată pe al doilea loc 

în Europa în Reuters Innovation Ranking. La activități au fost 

prezenți profesori responsabili cu internaționalizarea din mai multe 

universități din Europa, Africa și Asia. Din România, singura 

universitate prezentă a fost USV, care și-a manifestat deschiderea 

pentru colaborările viitoare și pentru participarea ca partener în 

proiecte de formare și cercetare. 

Facultatea de Științe ale Educației din cadrul USV a fost 

reprezentată de conf. univ. dr. Otilia Clipa, cea care a inițiat și 

dezvoltat parteneriatul Erasmus+ semnat între cele două 

universități. În cadrul acestui contract Erasmus+, una dintre 

studentele facultății, Aioanei Daniela, din anul III, programul de 

studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, a fost 

beneficiara unei mobilități de învățare pe durata unui semestru în 

cadrul universității din Germania. Experiența a fost una extrem de 

benefică pentru studentă, deoarece a avut ocazia să studieze în 

spațiul german, în cadrul uneia dintre universitățile de top, iar 

aprecierile pentru responsabilitatea și profunzimea tratării 

subiectelor academice manifestate de către studentă au contribuit 

la optimizarea colaborării dintre facultăți. 

Deplasarea în Germania a condus la semnarea unor noi acorduri 

Erasmus+  și la dezvoltarea de noi parteneriate pentru cercetare și 

formare în domeniul științelor educației, pe tema mijloacelor 



digitale care pot fi introduse în procesul didactic pentru studenți. 

Programul a fost intens și a presupus prezentarea ofertelor 

universităților prezente și interacțiunea pe parcursul atelierelor de 

formare din programul zilnic al săptămânii, precum și propuneri de 

colaborări în formarea profesorilor și participări la conferințele 

organizate în anul 2020 de către USV. Au fost organizate ateliere 

de formare în cele trei sedii principale ale universității: la 

Nurenberg, Erlangen și Furth, spații de învățare și formare pentru 

studenți (Laboratorul de scriere academică) și pentru profesori 

(Laborator de inovare a învățării). 

O altă activitate interesantă a constituit-o vizita la Școala 

Internațională din Franconia, Erlangen, unde director al 

Departamentului de Științe este profesorul român Constantin 

LOMACA, care a fost prezent la activitățile de formare din cadrul 

proiectului AmbasaDOR de BUCOVINA și care a realizat 

activități interesante pentru profesorii români. În Erlangen, domnul 

profesor a prezentat școala și modalitățile de proiectare și evaluare 

din cadrul curriculum-ului aplicat pentru acest tip de școală. 

Modalitatea de concepere și scriere a acestor documente pe 

platforma digitală sunt elemente care vor fi prezentate în luna 

februarie (24 februarie 2020)  la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, în cadrul unei activități de formare pe tematica 

evaluării pentru învățare. Astfel, proiectul derulat în luna iulie 

2019 s-a dovedit a fi unul foarte bogat în sensuri noi, dezvoltate în 

timp. 

Participarea la această activitate de formare a mai permis și 

inițierea unor discuții privind realizarea de parteneriate între 

studenţii Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava și studenţi din 

alte universități europene, privind oferta educațională şi de 



cercetare din domeniul educaţional și organizarea de către USV a 

conferinței internaționale ATEE 2020 (Asociația Europeană de 

Formare a Profesorilor), care va avea loc la Suceava în luna aprilie 

2020 (http://atee2020.education/). 

 

_________ 
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Miercuri, 18 decembrie, ora 17.00, la Biroul Francez din Suceava, 

lector dr. Mariana Șovea, de la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării a USV, împreună cu lector de franceză Sophie Bordas 

vor ajuta grupa de copii să recapituleze temele parcurse, să fixeze 

cunoștințele achiziționate prin cântec, joc, desen, materiale video 

special selectate și dialog. 

Începând cu ora 18.00, elevii francofoni și francofili din două licee 

sucevene partenere, Colegiul Național „Mihai Eminescu” și 

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, continuă 

seria de activități propuse în cadrul parteneriatului școlar inițiat sub 

egida Inspectoratului Școlar Suceava și gazda evenimentului, 

Biroul Francez. 

Similar edițiilor precedente, elevii vor delecta publicul cu legende, 

mituri, superstiții specifice spațiului francofon, cu o expoziție de 

felicitări pictate și caligrafiate inedit, cu scenete amuzante. 

Mici trubaduri francofoni contemporani vor interpreta, la diverse 

instrumente, colinde și cântece specifice. Un concurs tematic, care 

va fi recompensat cu diplome, premii dulci și surprize, va fi 

revelația „după-amiezii francophone”. 

Coordonatoarele activității vor fi profesoarele de limba franceză, 

prof. dr. Petronela Munteanu și prof. dr. Cristina Hetriuc, care își 

propun să promoveze plurilingvismul și diversitatea culturală, 



familiarizarea elevilor/publicului cu elemente de cultură și 

civilizație francofonă. 

Intrarea este liberă. 

 

 


