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- Cele 2 echipe din cadrul Facultății de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a 
Universității Ștefan cel Mare Suceava au câștigat premii la competiția 
„România fără dosar”, desfășurată la Palatul Parlamentului din 
București. 
Echipa Digi USV a reușit locul 2, iar Media USV locul 3 la acest concurs 
care militează pentru debirocratizarea societății. 
La competiție au luat parte 10 facultăți din țară, care au lucrat alături de 
10 mentori-deputați pentru crearea unor campanii de comunicare care 
să contribuie la încurajarea plăților electronice în toate categoriile sociale 
ale populației și care să încurajeze instituțiile publice să se integreze cu 
platforma ghiseul.ro. 
Cei 7 studenți suceveni au fost însoțiți de asist.univ.dr. IULIA SÎRGHI 
COVALCIUC, care a făcut parte și din juriul competiției. 
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- Decanul Facultății de Istorie și Geografie de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, profesorul universitar doctor Florin Pintescu, este de 
părere că declarațiile patriotice ale politicienilor români sînt mai mult de 
conjunctură decît pornite dintr-un sentiment real. Decanul a făcut 
declarația, prin telefon, la Radio Top, după ce, unii lideri politici au 
reînceput să vorbească despre patriotism și naționalism. Profesorul 
Pintescu a afirmat: „Declarațiile clasei noastre politice din ultimii 30 de 
ani sînt destul de inconstante, chiar abracadabrante. Însă, probabil că 
apropierea războiului și a iernii, cînd este de presupus că vom avea 
prețuri mai mari, inflație mai mare, pentru că deja BNR a mărit dobînda 
de referință, este de presupus că lumea va trăi mai greu, o să fie 
nemulțumită, și-atunci paleativul normal, de a bate nemulțumirea, este 
cel al naționalismului. Apropo de naționalism, îmi aduc aminte de o 
expresie a lui Sadoveanu: țara nu se servește cu declarații de dragoste, ci 
cu muncă cinstită, și la nevoie cu jertfă”. 
Florin Pintescu a completat: „M-au pus și pe mine pe gînduri declarațiile 
patriotarde din ultima vreme și îmi aduc aminte de o întîmplare din 
Parlamentul de la Iași din 1917. Era vai și amar de capul nostru, țara era 
redusă la aproximativ 40% din Moldova, fără Basarabia și Bucovina. 
Patrioții noștri, parlamentarii noștri de la Iași, se întreceau în declarații, 
care mai de care mai înflăcărate. Una dintre ele reținuse atenția în epocă: 



„Mai bine să ne mănînce cîinii pămîntului nostru, decît să părăsim 
România”. Era vorba ca Guvernul și Regele să se retragă la Odessa. Și zice 
Octavian Goga: „Toți spuneau așa, mai bine să ne mănînce cîinii 
pămîntului nostru, decît să părăsim România, dar toți erau cu 
pașapoartele în buzunar”. În acest context, istoricul Pintescu a amintit de 
cozile formate la Serviciile de Pașapoarte din Suceava și București, 
imediat după izbucnirea războiului din Ucraina, la 24 februarie.  

 


