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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Valentin Popa, 

i-a oferit o diplomă de excelență președintelui regiunii germane 

Schwaben, Jürgen Reichert. Ceremonia a avut loc ieri, la 

Auditoriumul „Joseph Schmidt” de la USV, în prezența 

președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a 

mai multor cadre universitare și studenți suceveni. 

În discursul său, rectorul Valentin Popa a amintit că în anul 2007 

Jürgen Reichert a primit titlul de Doctor Honoris Causa al 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava în semn de recunoaștere 

a meritelor sale în promovarea relațiilor internaționale, în special 

în domeniul problematicii protecției sociale a persoanelor 

defavorizate din Europa, precum și pentru aportul la consolidarea 

relațiilor dintre Bucovina și regiunea Schwaben. 

Valentin Popa a amintit de parteneriatul existent între 

Universitatea din Suceava și Universitatea din Augsburg. „Vreau 

să-i mulțumim domnului Jürgen Reichert pentru existența acestui 

parteneriat, la baza căruia a stat de-a lungul anilor Institutul 

Bukovina din Augsburg, aflat atunci la începuturi, sub patronajul 

Consiliului Regiunii Schwaben”, a spus rectorul Universității 

Suceava. 

Valentin Popa a prezentat o parte dintre realizările colaborării 



dintre universitățile din Suceava și Augsburg, dar și cu Institutul 

Bukovina, amintind de stagiile de pregătire pentru studenți și 

cadre didactice, burse acordate studenților la școli de vară sau la 

activități ale Institutului Bukovina, dotarea laboratorului de 

robotică al Facultății de Mecanică și Mecatronică cu un robot, 

precum și vizite de studiu ale cadrelor didactice la Augsburg, 

sprijinirea înființării bibliotecii de limbă germană și dotarea 

acesteia cu peste 2.700 de volume. 

  

Jürgen Reichert a primit diploma de excelență pentru contribuția 

adusă creșterii prestigiului Universității Suceava în regiunea 

Schwaben și în Germania 

Valentin Popa a ținut să remarce și faptul că parteneriatul dintre 

regiunea Schwaben și județul Suceava, inclusiv colaborarea 

dintre cele două universități, este unul dintre cele mai longevive. 

El a subliniat faptul că pentru sprijinul acordat în parteneriatul 

dintre cele două universități, Jürgen Reichert primește, din partea 

comunității academice sucevene, o „Diplomă de excelență pentru 

contribuția adusă creșterii prestigiului Universității <Ștefan cel 

Mare> din Suceava în regiunea Schwaben și în Germania, 

precum și pentru consolidarea relațiilor dintre Bucovina și 

regiunea Schwaben”. 

La rândul său, președintele Consiliului Județean Suceava, 

Gheorghe Flutur, a ținut să amintească faptul că între regiunea 

Schwaben și județul Suceava există un parteneriat de 21 de ani. 

Gheorghe Flutur a precizat că în mod sigur este cel mai lung 

parteneriat existent între o regiunea din Vestul și una din Estul 



Europei. „Vorbim de un parteneriat care nu a constat doar în 

organizarea de simpozioane. Vorbim de sprijin concret în 

domeniul social, în dezvoltarea spitalelor de psihiatrie din 

Suceava, Câmpulung Moldovenesc și Siret, în domeniul 

situațiilor de urgență sau în sănătate”, a spus Flutur. El a declarat 

că împreună cu președintele regiunii Schwaben a discutat și 

despre posibilitatea deschiderii unor curse aeriene din Suceava 

către această zonă a Germaniei. 

Invitat să ia cuvântul, președintele regiunii Schwaben, Jürgen 

Reichert, a ținut să mulțumească pentru întreaga colaborare pe 

care a avut-o cu județul Suceava, precum și pentru aprecierea din 

partea Universității „Ștefan cel Mare”. De precizat că în cadrul 

discursului său, președintelui regiunii germane Schwaben, 

Jürgen Reichert, a susținut o expunere pe tema „Dimensiunea 

internațională a cooperării în domeniul asistenței sociale”.  
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Actualitate 

 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. dr. 

ing. Valentin Popa, a oferit, joi, președintelui regiunii Schwaben 

din Germania, Jurgen Reichert, Diploma de excelență a USV 

pentru contribuția deosebită adusă creșterii prestigiului 

Universității Ștefan cel Mare din Suceava în regiunea Schwaben 

și în Germania și pentru consolidarea relațiilor dintre Bucovina și 

regiunea Schwaben. 

Valentin Popa a spus în discursul său că succesul unei cooperări 

instituționale stă în oamenii care, cu o voință și credință în valori 

comune, veghează asupra parteneriatelor derulate. 

„Cooperarea dintre județul Suceava și regiunea Schwaben, 



Universitatea din 

Augsburg, este 

probabil una dintre 

cele mai longevive 

de acest tip 

 

inclusiv în plan academic, între Universitatea din Suceava și 

Universitatea din Augsburg este probabil una dintre cele mai 

longevive de acest tip, având la bază un trecut comun reprezentat 

de comunitățile de șvabi bucovineni și mai puțin de rațiuni de 

ordin economic și financiar”, a spus rectorul USV. 

El a subliniat că s-a clădit o legătură specială între cele două 

părți. 
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Administrație 

 

Președintele Consiliului Regiunii Schwaben a vorbit la 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava despre „Dimensiunea 

internațională a cooperării în domeniul asistenței sociale”. 

Potrivit organizatorilor, conferința face parte din programul 

vizitei pe care Jürgen Reichert o efectuează în Suceava pentru a 

marca încheierea mandatului său de șef al Consiliului Regiunii 

Schwaben. 

Președintele Jurgen Reichert, dar și șeful administrației județene, 

Gheorghe Flutur, au arătat cât de longevivă și fructuoasă a fost 

http://www.suceavalive.ro/


dezvoltarea județului 

 

cooperarea între județul Suceava și regiunea Schwaben. Flutur a 

remarcat modul în care, în această perioadă, munca și insistența 

președintelui regiunii Schwaben au dus la multe acțiuni 

desfășurate în domeniul asistenței sociale. 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, prof. univ. dr. Valentin 

Popa, a spus că în plan academic, parteneriatul derulat între 

Universitatea din Augsburg și Universitatea din Suceava, cu 

sprijinul permanent al Institutului Bukovina, aflat sub patronajul 

Consiliului Regiunii Schwaben, a generat o serie semnificativă 

de beneficii pentru cele două instituții. La final, rectorul Popa i-a 

oferit o diplomă de excelență pentru contribuția remarcabilă la 

susținerea studiului limbii germane, la dezvoltarea infrastructurii 

didactice și de cercetare a universității, la amplificarea cooperării 

inter universitare între Suceava și Augsburg și pentru 

dinamizarea relațiilor internaționale între regiunea Schwaben și 

județul Suceava. 
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Social 

 

Președintele regiunii Schwaben din Germania, Jurgen Reichert, a 

prezentat, joi, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava o 

conferință privind internaționalizarea asistenței sociale în care a 

vorbit despre modul în care trebuie sprijinite persoanele cu 

dizabilități, cele aflate în situații dificile, dar și despre migranți. 

Reichert a arătat că a existat o perioadă în care persoanele cu 

dizabilități au fost prigonite, iar apoi s-a încercat integrarea lor în 

societate. 

El a vorbit de conceptul prin care persoanele cu nevoi speciale să 



dezastruoase ale 

guvernelor lor. Ei își 

spun că merg în 

Germania care le dă 

de lucru și bani până 

învață limba 

 

fie integrate în societate, iar cea mai bună formă este ca acestea 

să fie în familie, să nu se izoleze, iar sprijinul statului să fie pe 

persoană. 

Reichert a mai spus că implicarea presupune dorința de a rezolva 

și a răspunde întrebărilor dificile privind viitorul european, 

arătând că potrivit estimărilor, în 2035 mai mult de jumătate din 

populația Germaniei va avea peste 60 de ani. 

„Vorbim pe termen lung de persoane care au nevoie de sprijinul 

statului, dar discutăm de numărul persoanelor responsabile, 

productive, care scade”, a spus președintele regiunii germane 

care consideră că e nevoie de responsabilizarea tuturor factorilor 

de decizie și a societății. 

El a explicat că în ultimii ani s-a încercat și s-a reușit să se 

reducă în domeniul asistenței sociale controlul de la nivel 

național la nivel regional și local și s-au implementat măsuri de 

prevenție și s-au monitorizat rezultatele obținute, iar un mare 

câștig a fost că s-a reușit să fie stabilizate familiile care erau pe 

punctul să se destrame. 
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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare" Suceava, fostul ministru 

al Educației, Valentin Popa, a spus că ideea de a introduce 

subiecte grilă la examenele naționale îi aparține, iar testul de 

admitere la universitățile de Medicină l-a inspirat, informează 

MEDIAFAX. Popa spune că elevii nu au voie să fie afectați de 

noile schimbări. 

„Ideea îmi aparține. (...) Când s-au terminat examenele de 

Bacalaureat și Evaluarea Națională am analizat rezultatele. (...) 

Sunt mari probleme, pentru că și inspectorii din județe mi-au 



semnalat că există mari diferențe între evaluările la contestații și 

evaluările primare. Ca să fim sinceri, între cei doi evaluatori 

există diferențe mari. Diferențele apar la modul în care 

interpretezi subiectele rezolvate parțial”, a spus fostul ministru al 

Educației, Valentin Popa. 

Fostul ministru al Educației mai precizează că ideea a luat-o de 

la examenele de admitere la universitățile de medicină, care sunt 

eficiente. 

„Trebuie să avem cât mai mulți itemi obiectivi, să nu lase loc de 

interpretări. De exemplu, la universitățile de Medicină s-a 

rezolvat problema asta de mulți ani și toți se prefac că nu văd. 

Acolo nu mai există contestații. (...) E un model practicat și 

foarte bine interpretat. Știam de mulți ani că astfel de examene 

sunt cele mai bune”, a mai spus Valentin Popa. 

Întrebat dacă introducerea acestor subiecte în timpul anului 

școlar îi poate afecta pe elevi, Valentin Popa a spus: „De ce să îi 

afecteze? Nu au voie să îi afecteze deloc. La testele care vor 

urma li se spun câte subiecte vor fi și cum sunt formate? Nici nu 

au aflat vreodată structura examenului din timp. Cei care 

protestează (...) sunt chiar profesorii care fac pregătire și îi învață 

șabloane pe copii”. 

De asemenea, fostul ministru mai spune că introducerea testelor 

grilă nu ar putea încuraja copierea la examenele naționale, pentru 

că vor exista patru tipuri de variante. 

Totodată, Valentin Popa a mai spus că întâlnirea de astăzi a 

ministrului interimar al Educației Naționale, Rovana Plumb cu 

reprezentanții profesorilor, părinților și ai elevilor, pentru a 



discuta despre tema noilor modele de subiecte pentru examenele 

din anul 2019, nu ar trebui să aducă modificări. 
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Local 

 

Fostul ministru al Educației, suceveanul Valentin Popa, spune  că 

ideea de a introduce subiecte grilă la examenele naționale îi 

aparține. De anul viitor, candidații la BAC și Evaluare Națională 

ar trebui să completeze teste grilă sau vor da răspunsuri de 

„adevărat” și „fals” unor întrebări, inclusiv la probele de Limba 

Română și de Istorie. 

Fostul ministru al Educației, Valentin Popa, spune că ideea de a 

introduce subiecte grilă la examenele naționale îi aparține, iar 

testul de admitere la universitățile de Medicină l-a inspirat. Popa 

spune că elevii nu au voie să fie afectați de noile schimbări. 

„Ideea îmi aparține. (…) Când s-au terminat examenele de 

Bacalaureat și Evaluarea Națională am analizat rezultatele. (…) 

Sunt mari probleme, pentru că și inspectorii din județe mi-au 

semnalat că există mari diferențe între evaluările la contestații și 

evaluările primare. Ca să fim sinceri, între cei doi evaluatori 

există diferențe mari. Diferențele apar la modul în care 

interpretezi subiectele rezolvate parțial”, a spus, pentru 

Mediafax, fostul ministru al Educației, Valentin Popa. 

Fostul ministru al Educației mai precizează că ideea a luat-o de 

la examenele de admitere la universitățile de medicină, care sunt 

eficiente. 
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Fostul ministru al Educației, Valentin Popa, a spus pentru 

MEDIAFAX, că ideea de a introduce subiecte grilă la examenele 

naționale îi aparține, iar testul de admitere la universitățile de 

Medicină l-a inspirat. Popa spune că elevii nu au voie să fie 

afectați de noile schimbări. 

„Ideea îmi aparține. (...) Când s-au terminat examenele de 

Bacalaureat și Evaluarea Națională am analizat rezultatele. (...) 

Sunt mari probleme, pentru că și inspectorii din județe mi-au 

semnalat că există mari diferențe între evaluările la contestații și 

evaluările primare. Ca să fim sinceri, între cei doi evaluatori 

există diferențe mari. Diferențele apar la modul în care 

interpretezi subiectele rezolvate parțial”, a spus, pentru 

MEDIAFAX, fostul ministru al Educației, Valentin Popa. 

Întrebat dacă introducerea acestor subiecte în timpul anului 

școlar îi poate afecta pe elevi, Valentin Popa a spus: „De ce să îi 

afecteze? Nu au voie să îi afecteze deloc. La testele care vor 

urma li se spun câte subiecte vor fi și cum sunt formate? Nici nu 

au aflat vreodată structura examenului din timp. Cei care 

protestează (...) sunt chiar profesorii care fac pregătire și îi învață 

șabloane pe copii”. 

De asemenea, fostul ministru mai spune că introducerea testelor 

grilă nu ar putea încuraja copierea la examenele naționale, pentru 

că vor exista patru tipuri de variante. 

Totodată, Valentin Popa mai spus că întâlnirea de vineri a 

ministrului interimar al Educației Naționale, Rovana Plumb cu 

reprezentanții profesorilor, părinților și ai elevilor, pentru a 

http://www.mediafax.ro/


discuta despre tema noilor modele de subiecte pentru examenele 

din anul 2019, nu ar trebui să aducă modificări. 

„Din punctul meu de vedere nu există niciun motiv ca să nu fie 

aplicat imediat. Vrem schimbări în învățământ, dar când facem 

cea mai mică schimbare ne opunem, atunci înseamnă că avem un 

învățământ perfect”, a mai adăugat Valentin Popa. 
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Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu Fundația 

„Ancora Salvării” din Iași, a organizat, pe 30 octombrie, 

conferința „Exploring the Sensory World of Autism”, susținută 

de dr. Olga Bogdashina, cadru didactic la Universitatea 

Birmingham din Marea Britanie și membră a Institutului 

Internațional de Autism. În cadrul aceluiași eveniment, dr. Olga 

Bogdashina și-a lansat cartea „Autismul: Cum devenim părinți 

profesioniști. Explorând lumea senzorială a autismului”. 

Prin această publicație, autoarea își propune să vină în ajutorul 

părinților, cadrelor didactice și specialiștilor care interacționează 

cu copii sau persoane adulte care au tulburări de spectru autist, 

oferind sfaturi simple, exemple practice și modele de interacțiune 

adaptate la sistemul senzorial specific autismului. Din partea 

Facultății de Științe ale Educației, de organizarea evenimentului 

s-a ocupat asistent universitar doctor Diana Sînziana Duca, care 

are o colaborare eficientă cu formatorii. 

Evenimentul a fost primit cu mare interes atât de comunitatea de 

cadre didactice din învățământul special, cât și din învățământul 

de masă, precum și de alți specialiști (terapeuți, asistenți sociali, 



psihologi, kinetoterapeuți etc.). De asemenea, printre cei 

aproximativ 200 de participanți la conferință, s-au numărat și 

părinți ai copiilor cu autism, care au avut prilejul să descopere 

informații actualizate legate de cercetarea în domeniu, idei de 

lucru și intervenție în cazul acestei probleme, dar și o poveste de 

viață bazată pe experiența personală a dr. Bogdashina, cea de a fi 

părinte a doi copii cu tulburări de spectru autist. În plus, dr. Olga 

Bogdashina are o experiență vastă în cercetarea din domeniul 

autismului, este autoare a 12 cărți (traduse în 14 limbi) care 

vizează diferite aspecte ale autismului și este formator în cadrul 

Institutului Internațional de Autism pentru zona Europei și 

Mexicului. 

Lector univ. dr. Codruț Șerban, de la Serviciul de Relații Publice, 

Comunicare și Imagine - Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava, a transmis printr-un comunicat de presă că „activitatea 

a reprezentat, atât pentru studenții USV, cât și pentru ceilalți 

participanți, o sursă de inspirație personală și profesională cu 

privire la abordarea copiilor și adulților cu autism, plecând de la 

prezumția că modul de manifestare al acestor persoane este o 

reflectare a unui sistem senzorial diferit de cel al oamenilor 

tipici”. 
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După două săptămâni de pauză competițională, Liga Națională 

de handbal se reia în acest weekend. Echipa de handbal a 

Universității Suceava va avea din nou un examen dificil, pe 

terenul unei echipe ce trage la podium și la cupele europene, 

Politehnica Timișoara. Elevii antrenorilor Adrian Chiruț și Iulian 

Andrei vor întâlni o echipă ce joacă foarte bine pe teren propriu 

și a fost învinsă în acest sezon doar de Constanța, la malul mării. 

Bănățenii au învins echipe ca Dinamo și Minaur Baia Mare, în 

deplasare, și-au remizat în fața celor de la Steaua, Călărași și 

Turda. Universitarii suceveni au avut două săptămâni în care au 

avut timp să identifice și să pună la punct o mare parte din 

problemele de pe teren, au tras linie și sunt hotărâți să continue la 

turație maximă, deoarece campionatul e lung și imprevizibil, și 

au destule șanse să câștige cât mai multe puncte.       

„Venim după o perioadă mai slabă, în care am dat unele rateuri, 

în special la Buzău. Trebuie să uităm însă acele meciuri, pentru 

că nu putem ieși din impas dacă ținem capul în pământ. Acum ne 



așteaptă un meci foarte greu cu Politehnica Timișoara, o echipă 

puternică, mai ales pe teren propriu. Ne-am pregătit însă foarte 

bine și mergem acolo să luptăm pentru victorie”, a declarat 

conducătorul de joc, Mihai Sandu. 

 

 

 

Cristi 

Ochrim 

 

 

 

Politehnica 

Timișoara-CSU 

Suceava, sâmbătă, în 

Liga Națională de 

handbal masculin 

 

 

www.vivafm.ro 

 

 

Știri Suceava 

 

Sâmbătă, 3 noiembrie, CSU Suceava va juca pe terenul 

Politehnicii Timișoara, într-un meci contând pentru etapa a VIII-

a a Ligii Naționale de handbal masculin. 

Antrenorul studenților din Suceava, Adi Chiruț, știe că meciul cu 

timișorenii va fi unul foarte greu, dar speră că elevii săi ar putea 

obține un rezultat bun. 

 

 

 

M.T. 

 

 

 

Trupa Țapinarii 

concertează la 

Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

Suceava 

 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.4 

 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava organizează un concert al trupei Țapinarii. 

Evenimentul va avea loc miercuri, 7 noiembrie a.c., de la ora 

19.00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al USV. 

„Stimați intelectuali din Suceava, miercuri 7 noiembrie, trupa 

Țapinarii vă invită la joacă. Jocul cu Țapinarii este un joc al 

senzațiilor. Concertul te poartă prin mai multe stări. Copil, 

adolescent rebel, soț, amant, tătic responsabil, lup moralist, zeu, 

poet, corporatist, artist.  Auzi sunetul pescărușilor, simți siliconul 

pe buricele degetelor, amesteci iubirile, arunci cu săgeata spre 

cer, găsești definiția fericirii. Vă așteptăm cu voie bună!”, au 



transmis organizatorii. 

Prețul unui bilet este de 10 de lei pentru publicul larg și de 5 lei 

pentru studenți, elevi și pensionari. 

Biletele se pot achiziționa de la sediul CCS sau online de pe ccs-

sv.ro. Informații suplimentare se pot obține la numărul de 

telefon: 0752/092.606. 

 

 

 

M.T. 

 

 

 

Trupa Țapinarii 

concertează la 

Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

Suceava 

 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

(1.11.2018) 

 

 

Evenimente 

 

IDEM 

 

 

Daniela 

Micuțariu 

 

 

 

Unde fugim de 

acasă... 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

(1.11.2018) 

 

 

Local 

 

Miercuri,  7 noiembrie 

Țapinarii concertează la Suceava 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universități din Suceava 

invită sucevenii la concertul trupei Țapinarii, eveniment 

organizat miercuri, 7 noiembrie, începând cu ora 19.00, în 

Auditorium „Joseph Schmidt”. 

Prețul unui bilet este de 10 de lei sau 5 lei pentru studenți, elevi 

și pensionari, acestea putând fi procurate online, de pe www.ccs-

sv.ro, www.biletesuceava.ro, sau de la sediul Casei de Cultură a 

Studenților (str. Zorilor, nr. 6A, lângă magazinul Auto Albina). 

http://www.newsbucovina.ro/


Informații suplimentare la 0752 092 606. 

 


