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Ultima oră local 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC), în colaborare cu 
Centrul de Reușită Universitară din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava (USV), continuă dezbaterile academice dedicate 
studenților de la Specializarea Comunicare și Relații Publice. 
 
După această perioadă de izolare individuală și distanțare fizică, 
dezbaterile academice care vor urma vizează tematici de interes nu 
numai pentru studenții de la Comunicare și Relații Publice, ci și pentru 
cei de la Litere sau de la programele de masterat Literatura română în 
context european și Limbă și comunicare, informează USV. 
 
Astfel, joi, 21 mai, când se împlinesc 29 de ani de la moartea violentă a 
exegetului Ioan Petru Culianu, începând cu ora 18:00, invitatul on-line 
(pe google meet) va fi prof. univ. dr. Marcel Tolcea, de la Catedra de 
Filozofie și Științe ale Comunicării a Universității de Vest din Timișoara. 
 
Tema abordată la eveniment va fi „Comunicarea simbolică în creația 
lui Mircea Eliade”. 
Prof. univ. dr. Marcel Tolcea este specialist în comunicare și jurnalism, 
traducător al lui René Guénon în limba română, dar și un analist 
distinct al operei lui Mircea Eliade, prin metoda abordată, transmite 
Universitatea din Suceava printr-o informare de presă. 
 
Despre lucrarea sa, „Eliade, esotericul”, reputatul cercetător israelian 
al Cabalei, originar din România, Moshe Idel, afirmă că este cel mai 
complex studiu despre Eliade și esoterism, scris în limba română. 
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ale Comunicării (FLSC) și Centrul de Reușită Universitară vor fi prezente 
și în următorul an universitar, prin implicarea studenților într-un 
context dedicat aprofundării noțiunilor și principiilor acumulate pe 
parcursul programului academic de studii. Totodată, acest demers 
reprezintă inclusiv o modalitate de a relaționa cu cercetători din alte 
medii universitare sau cu practicieni din domenii conexe de referință, 
în vederea formării viitorilor absolvenți de la Comunicare și Relații 
Publice în specialiști pregătiți pentru piața muncii”, mai arată USV. 
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Spiritual Florin Pintescu, „Politicile SUA, Germaniei și Rusiei în spațiul românesc 

(1990-2018). Considerații geoeconomice, geoculturale și 

geostrategice”, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2019, 316 p. 

Istoricul și universitarul Florin Pintescu și-a început cariera la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, la Facultatea de Istorie-

Geografie, la disciplina Istorie universală medievală, în 1993. 

Pe măsură ce a urcat, prin concurs, treptele ierarhiei universitare de la 

asistent, lector, conferențiar, profesor a elaborat, în paralel cu 

activitatea didactică, și primele lucrări științifice, îndelung gândite, 

laborioase, originale, valoroase, îmbogățind patrimoniul istoriografiei 

românești și conferind încredere, renume, prestigiu lui însuși și 

centrului universitar sucevean.[…] 

Cartea însumează 316 pagini și poară subtitlul: „Considerații 

geoeconomice, geoculturale și geostrategice”. Noi – datorită spațiului 

asumat – ne vom referi cu precădere la considerațiile geoeconomice. 

Menționăm însă că lucrarea este un model de analiză și sinteză, 

extrem de bine organizată și fundamentată, cum puține s-au scris până 

la această dată, și rămâne o carte de referință. 

După propria-i mărturie, din Introducere, cartea este rezultatul a trei 

factori: 1) o reflecție îndelungată asupra temei; 2) o analiză și 3) o 



sinteză aprofundată, detaliată, fundamentată, dintr-o multitudine de 

perspective – geopolitice, geoeconomice, geostrategice, geoculturale a 

frontierelor și sferelor de influență – tratate și explicate în primul 

capitol. 

Rezumând, vom semnala cititorului câteva concluzii, lăsându-i „Măriei 

Sale”, deplina libertate spre a o cerceta – cartea – el însuși și a o 

judeca. 

…După ce, în decembrie 1989, România și-a câștigat libertatea de a-și 

făuri un stat de drept, un stat democratic, liber și suveran, în 2004 a 

aderat la NATO, în 2007 la Uniunea Europeană. Cu ce s-a ales după 

aproape trei decenii de evoluție, ce-a câștigat? – se întreabă și 

răspunde autorul. 

Marea cutezanță a autorului constă în faptul că – pe baza unor lucrări 

extrem de actuale, românești și străine, cu argumente solide și date 

statistice naționale și internaționale – Florin Pintescu ajunge să 

înlăture partea de neadevăr din declarațiile oficiale și oficioase, din 

mass-mediile și publicațiile partizane politic, ale lucrărilor științifice de 

la noi sau din țările de care este vorba (SUA, Germania, Rusia, Uniunea 

Europeană etc.) care au promovat și promovează „o percepție publică 

dacă nu triumfalistă, cel puțin euforică”, ocolind „adevărul istoric”, 

fiindcă le-ar fi, totuși, rușine că acest adevăr nu ne este favorabil.[…] 
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Știri locale Coronavirusul a încetinit lucrările de modernizare prin înălțare a unui 
tronson al căminului nr.1 (de fete) din campusul Universității Ștefan cel 
Mare Suceava. 
Căminul are 280 locuri, reabilitarea incluzând și recompartimentarea 
spațiilor, astfel încât un grup sanitar va deservi două camere. 
Până acum, toaletele și dușurile erau la comun. 

 


