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Local 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava  și Direcția 

Generală Anticorupție (D.G.A.) au semnat un protocol de 

colaborare care are ca obiectiv organizarea şi desfăşurarea 

unor activităţi de prevenire a corupţiei, care vizează, în 

principal, promovarea în mediul universitar a integrităţii, 

eticii şi deontologiei profesionale, conştientizarea 

consecinţelor implicării în acte de corupţie, precum şi 

informarea studenţilor şi a cadrelor didactice cu privire la 

competenţa Direcţiei Generale Anticorupţie. 

În cadrul parteneriatului, D.G.A. va propune şi dezvolta 

tematica specifică în domeniul prevenirii corupţiei, va 

elabora în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava broşuri şi volume tematice în domeniul 

prevenirii corupţiei, va participa cu articole din domeniul 

prevenirii corupţiei în publicaţiile de specialitate ale USV 

și va acorda sprijin de specialitate în realizarea unor 

materiale cu mesaje preventive. 

Activităţile desfăşurate de către USV în cadrul acestui 

parteneriat vor consta în promovarea mesajelor 

campaniilor D.G.A., la evenimentele organizate și 

sprijinirea D.G.A., în calitate de partener, în campaniile de 

conştientizare adresate mediului universitar. De asemenea, 



USV va solicita specialişti din partea D.G.A. pentru 

activităţile de învăţământ/formare pe domeniul 

specific/problematica specifică, va participa cu articole pe 

tematica publicaţiilor de specialitate ale D.G.A, va asigura 

tipărirea/realizarea şi, după caz, montarea de materiale 

conţinând mesaje anticorupţie (broşuri, fly-ere, pliante, 

bannere etc.)  și va populariza Linia gratuită Telverde 

anticorupţie 0800 806 806 a D.G.A. prin afişarea unor 

mesaje de prevenire a corupţiei în locurile special 

amenajate în acest sens. 

Potrivit USV, „acest parteneriat confirmă eforturile 

constante ale USV de prevenire a corupţiei care, de-a 

lungul ultimilor ani, au constat în transmiterea de 

informări legate de politica USV în acest domeniu, 

organizarea unor dezbateri, crearea și utilizarea email-ul 

«Părerea ta contează» sau aplicarea unor chestionare 

studenților (cu o frecvență de 3 ani)”. Astfel, în anii 

universitari 2013 și 2016, au fost realizate două cercetări 

care au investigat percepția studenților asupra 

fenomenului corupției atât la nivel general, în întregul 

sistem universitar românesc, cât şi la nivel particular, în 

cadrul USV. În ambele cercetări au fost chestionați 

aproximativ 25% din numărul total al studenților 

universității, selecția respondenților având la bază o 

eșantionare proporțional multistratificată pe ani de studiu, 

facultăţi şi programe de studiu. Daca în anul 2013 media 

evaluării pozitive a corectitudinii examenelor în USV a 

fost de 86,1%,  cercetarea din 2016 a înregistrat un 

procent de 92,5.  
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Social 

Potrivit unui comunicat al USV, stagiul face parte dintr-o 

etapă de pilotare a unui curriculum de formare 

profesională prin studii de masterat pentru profesori, 

elaborat în cadrul unui proiect european de cooperare 

strategică în domeniul educației universitare: ENRETE  – 

Enhancing Resilience through Teacher Education. 

Proiectul este coordonat de Universitatea din Malta și se 

derulează prin cooperarea a șase universități europene: 

Universitatea Creta, Universitatea de Medicină Rijeka, 

Croația, Universitatea Lisabona, Universitatea Pavia din 

Italia și Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, 

fiind finanțat prin programul european ERASMUS+. 

http://www.suceava.media/
http://www.newsbucovina.ro/


„Fondat sub grantul ERASMUS+, proiectul ENRETE 

(„Creșterea rezilienței prin formarea profesorilor”) își 

propune formarea profesorilor pentru întâmpinarea 

nevoilor emoționale ale elevilor și dezvoltarea rezilienței 

la aceștia. Proiectul dorește să creeze un masterat 

european în reziliență, prin care să propună instruirea 

cadrelor didactice în a promova reziliența la copii și tineri 

în școli, precum și în alte situații de viață”, se menționează 

în comunicatul de presă. 

Sursa citată a precizat că reziliența reprezintă capacitatea 

umană de a face față adversității, cu succes, într-un mod 

adaptat și sănătos, și se poate învăța într-un context 

formal, dirijat de către cadre didactice cu pregătire 

specifică. 

Scopul general al proiectului urmărește crearea unor medii 

de învățare care să promoveze reziliența și creșterea 

personală a elevilor marginalizați, oferindu-le acestora 

instrumentele, resursele și contextele de studiu care le 

facilitează atât învățarea școlară și academică, cât și cea 

socială și emoțională, având drept consecință includerea 

lor în viața socială, ca cetățeni activi. 

Proiectul vizează elaborarea a nouă  module ce urmăresc 

dezvoltarea competenței educatorilor de a răspunde și de a 

se adresa nevoilor de învățare, sociale și emoționale ale 

elevilor aflați într-o situație de risc în ce privește 

dezvoltarea și educația. 

„După stadiul de pilotare vor urma activități de revizuire a 

curriculumului, iar în luna mai, la Suceava, se va organiza 



un amplu eveniment de multiplicare a informațiilor 

dezvoltate în cadrul proiectului”, se mai arată în 

comunicatul transmis.  

 


