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În perioada 30 martie – 7 aprilie 2017, la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava au avut loc o serie de întâlniri și un 

simpozion pe tema profesiilor juridice. Judecători, procurori, 

executori judecătorești, notari, polițiști, consilieri juridici, 

grefieri au prezentat în cadrul întâlnirilor cu cei peste 300 de 

studenți avantajele și specificul fiecărei meserii și profesii 

juridice și modalitatea de accedere în corpurile profesionale. 

În cadrul activităților organizate la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava s-a desfășurat și „Sesiunea extraordinară a 

profesiilor juridice – Ediția a II-a”. 

Evenimentul, organizat de studenții anului IV ai specializării 

Drept și coordonat de Lucian-Sorin Stănescu, prim-procurorul 

Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, a avut la bază 

cunoștințele dobândite de studenți de-a lungul celor aproape 

patru ani de facultate, având drept scop completarea acestora de 

către profesioniști ai domeniului juridic cu informații din sfera 

practicii. 
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Știri USV 

Prorectorul cu imaginea universității, relații internaționale și 

dezvoltare europeană al USV, prof. univ. dr. Ştefan Purici, a fost 

prezent în emisiunea Info USV, unde am discutat despre 

concursul Student pentru o zi, noul regulament cadru pentru 



performanța și să o 

apreciem la 

adevărata ei valoare, 

interesul pentru 

concursul Student 

pentru o zi este 

destul de mare.”  

bursele de doctorat și despre programul Erasmus+ din 

Universitatea suceveană. 
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Știri Suceava 

În perioada 30 martie – 7 aprilie 2017, la Universitatea ,,Ştefan 

cel Mare” Suceava au avut loc o serie de întâlniri şi un 

simpozion pe tema profesiilor juridice. Judecători, procurori, 

executori judecătoreşti, notari, poliţişti, consilieri juridici, 

grefieri au prezentat în cadrul întâlnirilor cu cei peste 300 de 

studenţi avantajele şi specificul fiecărei meserii şi profesii 

juridice şi modalitatea de accedere în corpurile profesionale. 

Experţii prezenţi la manifestări au arătat cu argumente solide 

studenţilor că piaţa muncii are nevoie de tineri care să urmeze 

profesiile juridice. 

În cadrul activităţilor organizate la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, s-a desfășurat şi „Sesiunea extraordinară a 

profesiilor juridice – Ediția a II-a”. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a găzduit, în intervalul 

30 martie - 7 aprilie 2017, o serie de întâlniri şi un simpozion pe 

tema profesiilor juridice la care au participat peste 300 studenţi 

la Drept, care au putut afla avantajele şi specificul meseriilor şi 

profesiilor juridice. Întâlnirile au fost moderate de judecători, 



 

 

specificul profesiilor 

juridice 

 

 

 

procurori, executori judecătoreşti, notari publici, poliţişti, 

consilieri juridici sau grefieri, printre ei nume cunoscute în 

Suceava. Aceştia au încercat să-i convingă pe tineri, cu 

argumente solide, că piaţa muncii din domeniul juridic are 

nevoie de ei şi că au o şansă importantă de a lucra în domeniu 

dacă sunt serioşi şi se pregătesc corespunzător.    

Evenimentul a fost organizat de studenţii din anul IV ai 

specializării Drept şi a fost coordonat de lectorul universitar 

doctor Lucian Sorin Stănescu, prim-procurorul Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Suceava.  
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Începând cu semestrul al II-alea al anului universitar în curs, 

doctoranzii de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV) vor beneficia de burse de până la 1.680 de lei pe lună. 

Astfel, pentru doctoranzii din anul I de studiu cuantumul 

burselor este de 1.450 de lei pe lună, la anul II - 1.450 de lei pe 

lună, la anul III – 1.680 lei pe lună și la anul IV de studii – 1.680 

de lei pe lună. 

Modificările au fost stabilite de Ministerul Educației Naționale și 

transmise universităților printr-o notă. 

Cât privește bursele pentru studenții de la licență și masterat, din 

acest semestru, prin aprobarea Senatului, studenții Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava beneficiază de un nou 

Regulament cadru privind acordarea burselor și a altor forme de 

sprijin social. 

Acesta face referire la criteriile, tipurile de burse și cuantumurile 



acestora, valabile pentru studenții de la ciclurile universitare de 

licență și masterat: burse pentru stimularea performanței, burse 

sociale, burse sociale ocazionale, bursa de excelență „Ștefan cel 

Mare”, burse speciale de performanță, burse pentru stagii 

universitare și postuniversitare, precum și alte tipuri de burse 

speciale sau forme de sprijin financiar. 
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Social 

 

La Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava au avut loc în 

perioada 30 martie – 7 aprilie a.c., o serie de întâlniri şi un 

simpozion pe tema profesiilor juridice. 

Astfel, potrivit unui comunicat de presă, judecători, procurori, 

executori judecătoreşti, notari, poliţişti, consilieri juridici, 

grefieri au prezentat în cadrul întâlnirilor cu cei peste 300 de 

studenţi avantajele şi specificul fiecărei meserii şi profesii 

juridice şi modalitatea de accedere în corpurile profesionale. 

„Experţii prezenţi la manifestări au arătat cu argumente solide 

studenţilor că piaţa muncii are nevoie de tineri care să urmeze 

profesiile juridice”, precizează sursa citată. 

În cadrul activităţilor organizate la USV s-a desfășurat şi 

„Sesiunea extraordinară a profesiilor juridice – Ediția a II-a”. 

Evenimentul, organizat de studenții anului IV ai specializării 

Drept și coordonat de lector universitar doctor Lucian-Sorin 

Stănescu, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Suceava, a avut la bază cunoștințele dobândite de către studenți 

de-a lungul celor aproape patru ani de facultate, având drept scop 

completarea acestora de către profesioniști ai domeniului juridic 

cu informații din sfera practicii. 

 

http://www.newsbucovina.ro/
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Actualitate 

 

Evenimentul organizat de studenții anului IV ai specializării 

Drept și coordonat de lector universitar doctor Lucian-Sorin 

Stănescu (prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Suceava), a avut la bază cunoștințele dobândite de către studenți 

de-a lungul celor aproape 4 ani de facultate, având drept scop 

completarea acestora de către profesioniști ai domeniului juridic 

cu informații din sfera practicii.La finalul celor 4 ore de-a lungul 

cărora auditorii au interacționat cu practicienii din domeniu, 

studenții au adunat informații relevante ce le va permite 

realizarea unei analize raportată la propriile persoane și la 

aspirațiile lor profesionale. 

         Judecători, procurori, executori judecătoreşti, notari, 

poliţişti, consilieri juridici, grefieri au prezentat în cadrul 

întâlnirilor cu cei peste 300 de studenţi avantajele şi specificul 

fiecărei meserii şi profesii juridice şi modalitatea de accedere în 

corpurile profesionale.În cadrul activităţilor organizate la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, s-a desfășurat şi 

„Sesiunea extraordinară a profesiilor juridice” – Ediția a II-a.  
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a găzduit, pe 

7 aprilie, prima ediţie a simpozionului „Contribuţia Bibliotecii la 

afirmarea diversităţii culturale în Bucovina”, manifestare cu 

participare internaţională dedicată Zilei Bibliotecarului. 

Evenimentul, organizat de Biblioteca USV şi filiala Suceava a 

Asociaţiei bibliotecarilor din România, s-a desfăşurat sub 



(09.04.2017) 

 

 

genericul „România Centenară (1918-2018)”. 

În cadrul manifestărilor au susţinut comunicări profesori din 

învăţământul universitar şi preuniversitar, învăţători, bibliotecari, 

documentarişti, muzeografi, scriitori, informaticieni din diverse 

instituţii de învăţământ şi instituţii de cultură din municipiul 

Suceava şi regiunea Cernăuţi. 

La simpozion au participat reprezentanţi ai Institutului 

„Bucovina” al Academiei Române, USV, Universităţii Naţionale 

„Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi, Universităţii Bucovinene de 

Stat de Medicină din Cernăuţi, Centrului Cultural Român 

„Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi, Muzeului Bucovinei din 

Suceava, Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava, 

Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii Naţionale ”Yuriy 

Fedkovych’ din Cernăuţi, Bibliotecii USV, Bibliotecii 

Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Spitalului Judeţean de 

Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Asociaţiei 

Bibliotecarilor din România, Filiala Suceava, Casei Corpului 

Didactic „George Tofan” din Suceava, colegiilor liceelor şi 

şcolilor gimnaziale din partea de sud a Bucovinei. 

Evenimentul a inclus şi vernisajul unei expoziţii inedite cu 

publicaţii editate la Institutul ”Bucovina” al Academiei Române, 

cărţi semnate de autori bucovineni de diferite etnii şi aflate în 

colecţiile Bibliotecii USV, iar elevii de la Colegiul de Artă 

„Ciprian Porumbescu” din Suceava au expus diverse miniaturi, 

respectiv text miniat, decoraţie manuscris şi decor copertă.  
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