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Adelina Talpalariu Profesori şi universitari
suceveni, pe lista
specialiştilor selectaţi
pentru elaborarea
programelor şcolare

Monitorul de Suceava Pg. 2

27 de profesori şi
universitari suceveni au
fost selectaţi în comisiile
naţionale de specialitate
care vor avea în grijă
elaborarea şi aprobarea
programelor şcolare.

După evaluarea şi
selectarea candidaturilor
propuse, lista
specialiştilor eligibili a
fost publicată miercuri,
de Ministerul Educaţiei.

Cele 64 de comisii
naţionale de specialitate
pentru disciplinele din
învăţământul
preuniversitar au ca
atribuţii analiza
proiectelor programelor
şcolare, avizarea



proiectelor programelor
pentru examenele
naţionale, pentru
concursul de ocupare a
posturilor didactice,
pentru obţinerea
definitivării în
învăţământ etc. Pe lista
membrilor din Comisia
naţională de specialitate
pentru învăţământ
preşcolar figurează insp.
Daniela Răileanu, din
cadrul Inspectoratului
Școlar Judeţean (IȘJ)
Suceava. Pentru
disciplina limba şi
literatura română,
gimnaziu, se va implica
prof. univ. dr. Mircea A.
Diaconu, de la
Universitatea „Ştefan cel
Mare” Suceava (USV),
iar pentru limba şi
literatura română, şcoli
cu predare în limbile
minorităţilor naţionale,
Luminiţa Căşuneanu, de
la Școala Gimnazială Nr.
1 Suceava. În Comisia



pentru spaniolă a fost
selectată lector univ. dr.
Cătălina Iuliana Pînzariu
din cadrul Universităţii
din Suceava.

Adi Pîrgaru CSU Suceava s-a
”predat” în fața celor de
la CSM București

Crai Nou Pg.10
CSU Suceava a făcut un
joc modest în etapa a
XII-a a Ligii Naţionale
de handbal masculin şi a
pierdut în faţa grupării
CSM Bucureşti.
Sucevenii nu au reuşit să
ţină piept unei echipe
tehnice, dar fără talie
deosebită şi cu o
grămadă de
indisponibilităţi. Dintre
elevii antrenorilor Adi
Chiruţ şi Iulian Andrei îl
putem remarca, din nou,
doar pe portarul George
Şelaru.
Prima repriză a fost una
echilibrată, oaspeţii
găsind de fiecare dată
„cheia” apărării



sucevene. De partea
cealaltă, gazdele, deşi
încurajate puternic din
tribune nu au găsit
soluţii pe faza de atac.
La pauză a fost 16-13 în
favoarea celor de la
CSM Bucureşti şi
iubitorii handbalului
sucevean aşteptau
revirimentul din partea
secundă.

_________ CSU Suceava s-a
”predat” în fața celor de
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_______ USV - trei stele din cinci
în clasamentul de
integritate al
universităților din
România

Obiectiv de Suceava Pg.4

Cele 44 de universități
intrate în clasament au
fost ierarhizate în funcție
de următoarele criterii:
transparență și
corectitudine
administrativă (punerea
la dispoziție a
informațiilor de interes
public), corectitudine
academică (existența
regulilor și procedurilor
de prevenire și
combatere a plagiatului



și dacă funcționează),
calitatea guvernanței
(nepotism, concursuri
trucate, cazuri de
corupție la nivelul
conducerii),
managementul financiar
(achiziții publice,
declarații de avere ale
persoanelor aflate la
conducerea
universităților),
meritocrație (evaluarea
performanței) și
antidiscriminare.
Niciuna din
universitățile românești
nu a obținut cinci stele .

Dănuț Chidoveț
CSU Suceava a coborât
pe locul 9 în clasament Obiectiv de Suceava Pg.17

Trupa antrenată de Adi
Chiruț a fost depășită în
ierarhia Ligii Naționale
de handbal masculin de
Poli Timișoara, nimeni
alta decât adversara
universitarilor din
următoarea rundă de
campionat.


