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Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava organizează un simpozion 

internațional în domeniul educaţiei adulţilor, pe tema consilierii 

părinților copiilor cu nevoi speciale. 

Potrivit unui comunicat de presă al USV, evenimentul este unul 

de multiplicare în cadrul Proiectului  Erasmus+, KA2 –  

Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices 

Strategic Partnerships for adult education, și va avea loc vineri, 

20 octombrie, începând ora 9.00, în sala de conferințe a 

Muzeului de Istorie din  Suceava. 

Proiectul  de parteneriat strategic în domeniul educaţiei adulţilor 

se dezvoltă în cooperare cu alte cinci universităţi europene: 

Universitatea Lleida – Spania, Institutul Politehnic Braganca – 

Portugalia, Universitatea Zagreb – Croaţia, Universitatea 

Klaipeda – Lituania, Universitatea Bogazici, Istanbul – Turcia. 

„Evenimentul va lua forma unui simpozion cu titlul SOCIAL 

INCLUSION, STRESS AND WELLBEING OF FAMILIES 

WITH DISABLED CHILDREN IN EUROPE și va include 

prezentări și dezbateri privind problematica educației și 

consilierii părinților copiilor cu nevoi speciale, precum și 

rezultatele unui studiu transnațional comparativ privind stresul și 

http://www.newsbucvovina.ro/


starea de bine în familiile copiilor cu dizabilități. Proiectul îşi 

propune promovarea incluziunii sociale, a echităţii și stării de 

bine pentru familiile aflate în risc, printr-un program de 

intervenţie pentru părinţii copiilor cu nevoi speciale. În cadrul 

simpozionului vor fi prezentate rezultatele intelectuale ale 

proiectului, constând într-o cercetare transnațională care 

demonstrează rolul moderator al competenței sociale și 

emoționale pentru facilitarea stării de bine în rândul părinților 

care se confruntă cu problematica educării și creșterii unui copil 

cu nevoi speciale, fundamentând astfel viitoarele intervenții ale 

proiectului (elaborarea unui manual pentru părinți și dezvoltarea 

unui kit educațional pentru trainingul părinților). Studiul aduce în 

atenție situația specifică a familiilor copiilor cu nevoi speciale 

din țările partenere în proiect, precum și o sinteză a principalelor 

politici de incluziune existente în acest moment in Uniunea 

Europeană. Participanții vor avea ocazia să se implice activ, prin 

împărtășirea de experiențe în cadrul celor două ateliere 

organizate în partea a doua a evenimentului, care vor dezvolta 

teme privind incluziunea socială si starea de bine pentru familiile 

copiilor cu nevoi speciale”, a precizat coordonatorul proiectului, 

conf.univ.dr. Aurora-Adina Colomeischi. 

Colomeischi a menționat că la eveniment vor participa cadre 

didactice din instituțiile de învățământ special din județele 

Suceava, Neamţ, Botoșani, precum și reprezentanți ai instituțiilor 

comunității locale, reprezentanți ai sectorului ONG, cadre 

didactice din școli și licee interesate de problematica incluziunii 

și echității sociale. De asemenea, la simpozion vor participa 

cadre didactice din universități din Republica Moldova şi 

Ucraina, astfel ca ideile și produsele proiectului să fie diseminate 



și către specialiștii din aceste spații educaționale. 

„Simpozionul, prin participarea diversă, își propune să contribuie 

la dezvoltarea comunităţii sensibile faţă de nevoile familiilor 

aflate în risc”, a menționat conf.univ.dr. Aurora-Adina 

Colomeischi. 
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CSU Suceava are parte de o nouă deplasare complicată în etapa a 

VIII-a a Ligii Naţionale de handbal masculin. După ce a dat 

piept cu HC Dobrogea Sud Constanţa, Steaua, Dinamo sau Poli 

Timişoara, de această dată gruparea suceveană va evolua pe 

terenul revelaţiei ultimelor sezoane, Potaissa Turda. Deşi este un 

teren pe care se câştigă foarte greu, nu se ştie încă cu exactitate 

de ce, bucovinenii merg să se lupte cu clujenii pentru puncte. 

„Ne aşteaptă o partidă dificilă în compania unei formaţii 

omogene şi competitive, formaţie care s-a întărit în acest an cu 

un centru sârb de valoare. Noi nu avem nimic de pierdut la acest 



meci şi ne vom apăra şansa noastră aşa cum am făcut-o de 

fiecare dată” a declarat „decanul” echipei CSU Suceava, Florin 

Ciubotariu. 

„Nu ne vom putea baza pe jucătorii care au fost accidentaţi şi la 

partida cu CSM Focşani. Chiar dacă l-am folosit în ultimă 

instanţă pe Burlacu, el nu este refăcut complet şi nu se ştie dacă 

va juca. Mai mult, din poarta echipei noastre va lipsi Cristi 

Tcaciuc care s-a operat de menisc. 

Fiecare meci îl abordăm la victorie şi vom face la fel şi la disputa 

cu Potaissa Turda. Am avut momente bune în toate meciurile 

jucate în deplasare în acest debut de campionat şi sper să fie cât 

mai lungi de la meci la meci. 

Va urma după această rundă o binevenită pauză competiţională 

la finalul căreia sper să avem tot jucătorii valizi pentru restul de 

şase etape din acest an” a spus antrenorul sucevenilor Adrian 

Chiruţ. 

Tehnicianul sucevean, împreună cu fostul său coleg de echipă, 

activ încă, Florin Ciubotariu, au ţinut să mulţumească publicului 

iubitor de handbal din Suceava pentru implicarea sa meci de 

meci. 

„Am simţit şi la această partidă cu CSM Focşani că avem pe 

cineva în spate şi cineva ne iubeşte. Publicul sucevean a fost nu o 

dată al optulea jucător şi merită mai mult. Îi mulţumim şi îl 

asigurăm că noi ne luptăm de fiecare dată pentru victorie, dar 

sunt situaţii în care ne iese şi în care nu. 

Grozav este faptul că handbalul a prins de mulţi ani la Suceava, 

avem echipe bune de juniori şi la LPS şi la CSU şi am vrea ca 



aceşti copii să aibă parte de o atmosferă cum a fost cea din 

Cupele Europene la care şi eu şi Adi am participat. 

Eu zic că acest oraş merită, acest judeţ are resurse şi poate să se 

concentreze pe adunarea tuturor energiilor pentru un scop nobil. 

Sunt absolut convins că în cazul realizării unei săli polivalente, 

Suceava va avea meci de meci record de spectatori” a afirmat 

extrema stângă, Florin Ciubotariu. 

„Le mulţumim celor de la Primăria Suceava, Consiliul Local, 

Universitatea „Ştefan cel Mare” şi tuturor celor care ne-au 

susţinut şi ne sprijină şi în continuare. Eu zic că Suceava merită 

să fie în primele echipe ale ţării, lucru pe care l-am demonstrat în 

anii trecuţi şi mi-aş dori ca să fiu martor la apariţia unei noi 

generaţii care să ducă numele acestui oraş acolo unde a fost 

odată şi merită” a conchis antrenorul Adrian Chiruţ. 
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Mâine, în etapa a 8-a din Liga Naţională de Handbal, echipa 

Clubului Sportiv Universitar din Suceava va evolua din nou în 

deplasare, pe terenul celor de la Potaissa Turda, o echipă ce trage 

la podium şi la cupele europene. Partida este programată să 

înceapă la ora 17.30 şi va fi transmisă în direct pe postul TVR 

HD. Ca şi la ultima partidă, sucevenii au probleme cu 

accidentările şi nu se pot baza pe mai mulţi jucători importanţi, 

http://www.svnews.ro/


 în special cei ce sunt stâlpii apărării. Astfel, pe lângă Șoldănescu 

şi Polocoşer, aflaţi la recuperare, la Turda nu vor face deplasarea 

nici Ioan Tcaciuc şi nici portarul Cristian Tcaciuc, care s-a operat 

la menisc şi va lipsi încă trei săptămâni, în timp ce Burlacu este 

incert. 

„Accidentările pot să apară şi la antrenamente, dar şi-n meciuri şi 

noi suferim la capitolul ăsta. S-a văzut şi-n meciului cu Focşani 

cât de mult au cântărit şi cred că dacă erau şi jucătorii accidentaţi 

ne-ar fi fost mult mai uşor, mai ales pe faza defensivă, deoarece 

sunt pe acest profil. Gabi Burlacu este de apreciat c-a intrat în 

teren şi s-a luptat, chiar dacă nu era refăcut în totalitate şi a jucat 

bandajat la ambele glezne. La Turda sper să intre şi Gabi 

Burlacu, deşi s-a resimţit după meciul cu Focşani şi poate nu 

trebuia să joace, dar aveam nevoie de el”, a explicat ieri, într-o 

conferinţă de presă, cel mai experimentat jucător sucevean, 

extrema Florin Ciubotariu. 

Unul din cei mai importanţi jucători în acest sezon, Florin 

Ciubotariu, crede că echipa suceveană trebuie să-şi joace şansa 

în această deplasare şi să facă un joc cât mai bun.  

„Urmează o nouă deplasare destul de dificilă, în compania unei 

echipe care şi anul acesta  

cred că se va bate pentru o medalie. Turda este o echipă destul de 

omogenă, ce s-a mai întărit în vară cu un centru foarte bun, de 

origine sârbă. Noi, chiar dacă jucăm în compania unui adversar 

mai puternic mergem să ne jucăm şansa şi, de ce nu, să câştigăm. 

Aşa cum am mai spus, dacă vom pierde nu ne taie nimeni capul 

şi de aceea trebuie să jucăm mai relaxaţi şi să facem un meci 

bun. Asta depinde de noi, de forma pe care o s-o avem la ora 

meciului şi de felul cum vom aborda. Eu cred că avem 

capacitatea de a câştiga şi sper să reuşim acest lucru”, a explicat 

Ciubotariu.       
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Departamentul de Electrotehnică din cadrul Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor marchează 

aniversarea a 40 de ani de la înființarea, în anul universitar 1977-

1978, a primului laborator cu profil electric. 

Printr-un workshop care se va desfășura miercuri, 18 octombrie, 

ora 14:00, în laboratorul C001 din corpul C al USV, comunitatea 

academica îi va sărbători pe promotorii acestui laborator: prof. 

univ. dr. ing. Adrian GRAUR și conf. univ. dr.ing. Leon 

MANDICI – cadre didactice care au contribuit, la acel moment, 

dar și ulterior, la consolidarea bazei materiale, a activităților de 

cercetare științifică și la ridicarea prestigiului învățământului 

superior de profil electric din Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava și din România. 

Programele de studii cu profil electric și energetic din USV au 

cunoscut o evoluţie impresionantă în ultimele 4 decenii, prin 

permanenta adaptare şi diversificare a ofertei educaționale pentru 

un număr tot mai mare de studenţi, prin facilităţile create pentru 

predare, cercetare şi cele privind calitatea vieţii studenţilor, toate 

extinse la standarde ridicate de calitate. 

Conform ierarhizării programelor de studii, specializările cu 

profil electric si energetic organizate în USV s-au situat pe locul 

3 între programele de studii similare din cele 22 de universități 

evaluate. 
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