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Știri locale 

 

La Sala Auditorium „Joseph Schmidt” de la Universitatea „Ștefan 

cel Mare Suceava” (USV) au debutat vineri, 17 ianuarie, lucrările 

Simpozionului Național „Valori Naționale în creația 

Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, ediția a VII-a, la 9 

ani de când Părintele Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania a fost 

chemat la Domnul. 

În deschidere s-a intonat Imnul USV, urmat de o scurtă rugăciune. 

La eveniment, în cele două zile de desfășurare, 17-18 ianuarie, 

participă, după cum a spus moderatoarea simpozionului, asistent 

univ. dr. Gina Puică - Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, 

„personalități academice, culturale și bisericești venite de la Alba 

Iulia, București, Cluj, Galați, Iași și, desigur, Suceava”.  

Un program în domeniul teologiei, posibil la USV 

Invitat la eveniment, ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și 

Rădăuților, a spus că „Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania 

a lucrat, a realizat tot ce înseamnă valoare națională, în folosul 

națiunii, al poporului. (...)   Bartolomeu Valeriu Anania a fost 

slujitor, creator de valori naționale, în domeniul lui de activitate, 

ca păstor duhovnicesc, ca maestru al condeiului”. Prezent la 

simpozion, rectorul USV, Valentin Popa, a ridicat problema 

înființării la universitatea suceveană măcar a unui program de 
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teologie, „în singura universitate românească a Bucovinei, cu 7 

monumente UNESCO, 7 extraordinare mănăstiri, și care, după 

mine, reprezintă inima ortodoxiei românești”. El a completat că, 

în conformitate cu legislația românească, „un program în 

domeniul teologiei, poate fi realizat nu numai prin voința USV, ci 

în special prin determinarea și hotărârea Arhiepiscopiei Sucevei și 

Rădăuților, a Mitropoliei Moldovei, a Patriarhiei Române, 

principalii, până la urmă, angajatori ai absolvenților unor astfel de 

programe de studii”. 

La eveniment a fost prezent și prorectorul USV, Ștefan Purici, 

care a apreciat că Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania este o 

personalitate care și-a pus amprenta pe dezvoltarea Bisericii 

Ortodoxe, pe dezvoltarea Teologiei, dar și pe dezvoltarea 

Literaturii Române, „un ardelean care a lăsat în urma sa o operă 

pe care o analizăm de câțiva ani buni și o vom mai analiza mulți 

ani de acum în colo”.  

Prima mare personalitate a culturii românești care a susținut o 

conferință în cadrul Simpozionului „Valori Naționale în creația 

Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, ediția a VII-a, a fost 

Virgil Nistru Țigănuș, prof. univ. dr. din Galați, care a primit din 

partea organizatorilor și Marele Premiu „Mitropolitul Bartolomeu 

Valeriu Anania”.  […] 
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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” s-a arătat deschis și 

susține înființarea unei Facultăți de Teologie la Suceava. El a făcut 

anunțul vineri, la festivitatea de deschidere a unui simpozion, în 

prezența ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. 
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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Valentin 

Popa, a declarat că ideea înființării unei Facultăți de Teologie la 

Suceava nu a fost încurajată, dar acum lucrurile s-au schimbat. 

„Sigur că au fost decenii în care această idee nu a fost încurajată 

în universitatea noastră, dar poate în această perioadă, când intrăm 

în al treilea deceniu al mileniului al doilea, vor exista determinarea 

și hotărârea de a se discuta pe această temă în conformitate cu 

legislația românească. Un program în domeniul Teologiei poate fi 

realizat, nu numai prin voința Universității, ci, în special, prin 

determinarea și hotărârea Arhiepiscopiei, Mitropoliei, Patriarhiei, 

principalii angajatori ai absolvenților unor astfel de programe de 

studiu. Vom vedea în perioada următoare dacă această 

determinare va exista astfel încât să dea puterea și argumentația 

de a susține programul”, a declarat Valentin Popa. La festivitatea 

de deschidere a Simpozionului Național „Valori Naționale în 

creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, a fost prezent 

și ÎPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.  
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Ultima oră 

local 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) organizează 

marți, 21 ianuarie, o serie de evenimente al căror invitat este 

scriitorul și istoricul literar Nicolae Dabija, membru de onoare al 

Academiei Române. 

De la ora 9.30, la Biblioteca USV, este programat vernisajul 

„Cartea din Basarabia la USV”, urmat de „Manuscrise coșeriene” 

și „Cartea rară despre Basarabia” (Corp A) și o întâlnire cu 

cititorii, în sala de lectură „Mihail Iordache”. Activitățile sunt 

coordonate de prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu. 
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De la ora 11.00, în sala de festivități „Dimitrie Leonida”, corp D, 

etaj 3, Nicolae Dabija va conferenția pe temele „Rezistența prin 

cultură” și „Eugen Coșeriu, DHC al Universității Ștefan cel 

Mare”, moderator – conf. univ. dr. Mariana Boca. 

Nicolae Dabija este un cunoscut scriitor basarabean, membru de 

onoare al Academiei Române și membru-corespondent al 

Academiei de Științe a Moldovei, poet, eseist și prozator, cu o 

activitate prodigioasă, autorul unui număr impresionant de cărți, 

redactor-șef al săptămânalului „Literatura și Arta”, editat de 

Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, care a avut un rol 

important în lupta de renaștere națională de la sfârșitul anilor 80. 

În perioada sa de glorie, revista depășea tirajul de 260.000 de 

exemplare. 

A fost deputat în Sovietul Suprem al RSS Moldovenești (1989-

1991) și în Parlamentul Republicii Moldova (1991-1994, 1998-

2001). 

În calitate de redactor șef al săptămânalului „Literatura și Arta”, a 

avut un rol important în mișcarea de renaștere națională din 

Republica Moldova de la sfârșitul anilor '80. Nicolae Dabija este 

președinte al Forumului Democrat al Românilor din Republica 

Moldova (din 2005) si președinte al Mișcării „Sfatul Țării-2” (din 

2016). 

„Unirea e inevitabilă. De asta se tem cel mai mult Dodon și 

Moscova...Generațiile tinere își văd locul lor în Europa, în 

România. Fără România, Republica Moldova nu are nici un 

viitor”, spunea Nicolae Dabija. 
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La sfârșitul anului trecut, universitarul Florin Pintescu, prodecan 

al Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava, a publicat „Politicile SUA, Germaniei și 

Rusiei în spațiul românesc (1990-2018). Considerații 

geoeconomice, geoculturale și geostrategice” , un volum care 

analizează influența politicilor marilor puteri asupra spațiului 

românesc după revoluția din decembrie 1989. 

Bazată pe o întinsă bibliografie, această carte oferă o serie de 

concluzii interesante de tip geopolitic . 

În perioada 1945-1989 România s-a aflat în sfera de interes a 

URSS, la nivel geopolitic, geostrategic, geoeconomic și 

geocultural. Revoluția din 1989 și căderea URSS din 1991, a lăsat 

dintr-o dată România fără protecția umbrelei militare (inclusiv 

nucleare) și economice a URSS, situație de care au profitat în 

primul rând statele europene din „lagărul capitalist”, câștigător al 

Războiului Rece. Sistemul mondial socialist din care făcuse parte 

România capitulase necondiționat în 1991 așa că România nu mai 

avea practic ce negocia: de aceea, învingătorii au luat de aici (și 

încă iau) tot ce s-a putut lua. 

Lipsită de protecția geopolitică a fostei URSS post 1991, România 

a intrat treptat în raza de acțiune a „frontierelor” americană (cu 

consecințe în special geostrategice) și germană (cu consecințe în 

special geoeconomice).  Universitarul Florin Pintescu ține să 

atragă atenția cititorului că termenul geopolitic „frontieră”, se 

traduce în acest caz prin „influență”. 
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Ieșirea României din sfera de interes a URSS (după desființarea 

ei) și intrarea ei în sfera de interes ale NATO și Uniunii Europene 

(proces ce a avut loc după avansul „frontierelor” SUA și 

Germaniei) a creat un set de probleme, nesoluționate până în 

prezent. 

Post 1990, în plan geoeconomic, a urmat o masivă 

dezindustrializare a țării („infanticidul industrial”), distrugerea 

agriculturii, pierderea resurselor, instrumentelor și serviciilor 

strategice esențiale pentru un stat (petrol, rafinării, gaz, resurse 

minerale, suprafețe agricole și forestiere, telefonie fixă și mobilă, 

hipermarket-uri etc.) în favoarea transnaționalelor. 

În urma acestei dezindustrializări a profitat mai cu seamă 

Germania, care a devenit, la nivel interstatal, cel mai important 

partener comercial al României. La nivel statal, capitalurile 

germane investite oficial dețin primul loc în economia României. 

La capitolul plusuri autorul trece numărul mare de experți 

software și hardware din România care s-au afirmat internațional, 

posibilitatea tinerilor din țara noastră de a studia și cerceta în 

instituțiile prestigioase de profil din Occident, posibilitatea de a 

munci și de a obține venituri mai mari decât în România în această 

parte a lumii (inclusiv în SUA, Canada, Australia și Noua 

Zeelandă). 

În plan geostrategic, arată Florin Pintescu, România nu contează 

practic sau contează prea puțin, atât în materie de forță 

vie/luptătoare, cât și în materie de tehnică militară, capacitățile 

sale sub acest aspect fiind sever limitate cantitativ și calitativ. 



În ceea ce privește acțiunile „frontierei” ruse asupra României, 

autorul conchide că Federația Rusă a blocat de o manieră extrem 

de eficace politicile României aplicate la Republica Moldova și, 

totodată, au amânat practic sine die orice tentativă serioasă de 

unire a celor două țări. 

Concluzia finală a autorului este pesimistă. Acesta arată că, fără 

pilonul geoeconomic adecvat, „care să se afle în mâniile 

românilor”, nu există șanse reale de redresare a României. 

Punctul forte al lucrării este dat de analiza lucidă, necruțătoare a 

realităților românești, de căutarea adevărului. „În fond, doar pe 

baza Adevărului poate fi reconstruită în mod real o societate”. 
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Echipa de handbal masculin CSU Suceava, care luptă pentru 

revenirea pe prima scenă a handbalului românesc, a reușit un 

transfer important în cursul acestei săptămâni. Echipa antrenată de 

Adrian Chiruț a reușit înregimentarea pivotului Velibor Majic, un 

bosniac experimentat, în vârstă de 32 de ani, care a evoluat ultima 

dată la formația HC Sloboda Tuzla. Această mutare vine în 

contextul în care gruparea suceveană s-a despărțit în intersezon de 

Claudiu Răduț, adus în vară de la Sighișoara, care evolua pe 

același post. 

„Am făcut o achiziție bună, Velibor Majic fiind un handbalist 

valoros, care a evoluat în cariera sa la echipe bune din spațiu ex-

iugoslav, precum și în Turcia. E clar că o să ne ajute, e doar de trei 
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zile la noi și a demonstrat din prima că știe jocul”, a declarat 

antrenorul principal al grupării sucevene, Adrian Chiruț. 
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Gruparea CSU Suceava a început joi seară seria meciurilor de 

pregătire din intersezon. Handbaliștii antrenați de Adrian Chiruț și 

Iulian Andrei au întâlnit în sala „Dumitru Bernicu” formația CSM 

Bacău, care activează în Liga Zimbrilor. Mult mai experimentată, 

gruparea oaspete s-a impus la final cu scorul de 37-26. Sucevenii 

au arătat o oarecare lipsă de prospețime, însă acest lucru este 

normal dacă stăm să ne gândim că vin după o perioadă cu 

antrenamente foarte dure. Pentru băcăuani au evoluat Adrian 

Târzioru și Gabriel Cotinghiu, doi jucători care au îmbrăcat în 

trecut tricoul grupării sucevene. 

„Meciul cu CSM Bacău a fost perfectat pe ultima sută de metri, 

astfel că s-a văzut oboseala în jocul nostru. Băieții au tras tare la 

antrenamente în ultima perioadă, chiar și în ziua jocului am avut 

o ședință de pregătire. Punem mare accent pe aspectul fizic, pentru 

că sunt sigur că acest lucru o să conteze enorm în economia luptei 

pentru promovare”, a declarat antrenorul Adrian Chiruț. 

Seria partidelor de pregătire a continuat aseară pentru „studenți” 

cu un joc test împotriva unei alte grupări din Liga Zimbrilor, este 

vorba de CSM Vaslui, meciul revanșă urmând să aibă loc astăzi, 

sâmbătă, de la ora 12.30, tot în sala „Dumitru Bernicu”. 

Cu acest prilej, fanii echipei locale pot să-i vadă la lucru pe băieții 

antrenați de Adrian Chiruț și Iulian Andrei, dar și o serie de 

jucători de valoare, care au evoluat în trecut la Suceava, este vorba 



de Florin Acatrinei, Alin Petrea, Bogdan Pralea, Silvian Amihăesi 

sau Sebastian Polocoșer. 

Pentru săptămâna viitoare, pe 23 și pe 24 ianuarie, gruparea 

suceveană are în plan participarea la un puternic turneu amical la 

Baia Mare, alături de gazdele de la Minaur, de Potaissa Turda și 

de CSM Reșița. 

CSU Suceava, care se află pe primul loc în ierarhia la zi a Diviziei 

A, Seria A, va susține primul meci oficial din acest an pe 2 

februarie, în deplasare, în compania grupării Poli Iași. 
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CSU Suceava a avut un program extrem de încărcat la finalul 

săptămânii trecute, cu trei meciuri amicale într-un interval de trei 

zile. 

Echipa antrenată de Adrian Chiruț și Iulian Andrei și-a început 

seria jocurilor de pregătire în compania celor de la CSM Bacău, în 

fața cărora a pierdut joi seară, în sala „Dumitru Bernicu”, cu scorul 

de 26-37, după ce la pauză oaspeții conduceau la șapte goluri, scor 

19-12. 

Vineri seară, formația suceveană și-a testat pentru prima oară 

forțele cu CSM Vaslui, iar după o primă repriză în care condus la 

limită, scor 16-15, a cedat în final în fața trupei lui Leonard 

Bibirig, cu 29-37. Cele două formații s-au reîntâlnit sâmbătă, cu o 

dorință mare de revanșă din partea universitarilor, care au condus 

până spre final pe tabelă, dar un pierdut în ultimele minute, în 

inferioritate numerică, cu scorul de 34-35. 



Cu ocazia acestor trei amicale, Adrian Chiruț și Iulian Andrei au 

văzut la joc și ultima achiziție a formației sucevene, este vorba de 

Majic Velibor, un bosniac în vârstă de 32 de ani care evoluează ca 

pivot. 

În continuarea programului de pregătire, joi și vineri, universitarii 

se vor deplasa la Baia Mare, unde va participa la un puternic 

turneu amical alături de gazdele de la Minaur, Potaissa Turda și 

CSM Reșița. 

Clasată pe primul loc în Seriei A a Diviziei A, cu un avans de trei 

puncte în fața celor de la CS Magnum Botoșani, CSU Suceava va 

începe partea secundă a sezonului regular pe data de 2 februarie, 

în deplasare, cu Politehnica Iași. 
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_________ [...] Dificultatea acestor drumuri pe care Gina Puică, asistent 

doctor la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, responsabil al 

Lectoratului de Română al acesteia la Universitatea Națională 

„Iuri Fedkovici” Cernăuți, o înfruntă din septembrie 2015 

reprezintă, în ce mă privește, motivul unui plus de respect pentru 

munca, pentru dăruirea ei. Deoarece, ca excelentă profesionistă o 

știu pe Gina Puică încă din perioada 2007-2013, în care a fost 

lector de română la Universitatea din Strasbourg. 

[…] 

În vecinătatea Teatrului, Sala Verde a Universității cernăuțene, 

aflată la parterul unei clădiri înalte din perioada interbelică, se pare 

fost sediu al unei bănci românești, cu ușa la stradă, strada 

Bankova, 1, în permanentă deschidere-închidere și cu ochii 

ferestrelor strălucind prietenos, este deja animată. Pe hol cafea, 



ceai aburind, fursecuri, cu voluntarii, cursanții de la Lectoratul de 

Română ciorchine în jurul Ginei Puică ne adresează un bun venit 

plin de căldură. Cei mai mulți, măcar din vedere, ne știm de-acum 

de la cele două manifestări internaționale inițiate și însuflețite de 

Gina Puică, una dedicată traducerilor și traducătorilor lui 

Eminescu, vara, și aceasta, iarna, consacrată întâlnirilor, 

interferențelor prilejuite și fertilizate de atmosfera specială, de 

multietnicitatea orașului. Amândouă organizate sub egida 

Universităților din Suceava și din Cernăuți, de Lectoratul de 

Română al uneia și de Centrul de Studii Românești al celeilalte. 

Prima cu patru ediții, cea de-acum cu a treia ediție la activ. 

Masa rotundă este deschisă de Gina Puică, „Tematica ni s-a impus 

prin istoria și chiar prin prezentul acestui loc, temă de actualitate 

în lumea contemporană…”, care prezintă și mesajul de susținere 

al ES Irina-Loredana Stănculescu, consulul general al României 

la Cernăuți. Următorul salut îi aparține conf. univ. dr. Liubov 

Melniciuk, directoarea Centrului de Studii Românești, care, între 

altele, observă și buna colaborare între Centru și Lectorat, reunind 

persoane de etnii diferite. 

 […] 

Ca întotdeauna, o ascult și acum cu o atenție mărită pe conf. univ. 

dr. Raluca Dimian de la Departamentul de Limbi și Literaturi 

Străine al Universității Suceava, mai ales că vorbește despre doi 

autori cunoscuți la noi, unul laureat al Premiului Nobel, celălalt al 

celui mai prestigios premiu german pentru literatură, Premiul 

Georg Büchner, în comunicarea sa intitulată: „Scriitori de limbă 

germană din România: Herta Müller și Oskar Pastior în cadrul 

proiectului de roman Leagănul Respirației”. Născut la Sibiu, 



Oskar Pastior, adolescent încă, este condamnat să lucreze, vreme 

de câțiva ani, împreună cu alți etnici germani, într-un lagăr de 

muncă sovietic. Reîntors în România, termină liceul, facultatea, 

scrie, scrie și apoi se stabilește în Occident.  

[…] 

În „Turnul Babel. Istoria unei ruine”, Dorel Fînaru susține că 

diversitatea babelică, „departe de a fi o pedeapsă divină”, este 

amenințată: dacă nu se iau măsuri, jumătate din cele circa 7000 de 

limbi vorbite în prezent vor dispărea în anul 2050. Imaginea lui 

George Steiner privitoare la „numele derivate”, la limbajul nostru, 

„o interpunere între percepere și adevăr, ca un geam prăfuit sau o 

oglindă deformată”, spre deosebire de „numele primitive” la care 

se referea Platon, ale limbii paradisiace, perfect transparente, este 

înlocuită de aceea a unui dezastru antrenând cu dispariția unor 

limbi dispariția culturilor dezvoltate pe suportul lor, create de 

acestea. Concluzia pe care o formulează, „O politică planetară ar 

trebui să ocrotească limbile în pericol!” sună straniu aici, la masa 

rotundă în care se întâlnesc eforturile Lectoratului de Română al 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și Centrului de Studii 

Românești al Universității Naționale „Iuri Fedcovici” Cernăuți și 

într-un Cernăuți cu o istorie pregnant multietnică și 

multilingvistică și cu un prezent în care limbile etniilor sunt 

alungate din învățământ. 

[…] 

 


