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Observatorul Astronomic și 

Planetariul USV vor organiza 

„Noaptea muzeelor” 
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Sâmbătă, 18 mai 2019, în intervalul orar 17 

– 24, Observatorul Astronomic și 

Planetariul USV vor organiza „Noaptea 

muzeelor”, în cadrul programului „Zile și 

nopți studențești”, anunță Universitatea 

„Ștefan cel Mare”. 

Potrivit sursei citate, evenimentul va 

cuprinde programe de planetariu, observații 

astronomice (daca va fi senin), expoziții, 

dezbateri de tip masă rotundă în turnul de 

observații, precum şi proiecții de filme 

documentare pe teme de astronomie.  

USV menționează că la acest eveniment 

intrarea este gratuită. 
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Importantă donaţie de 

publicaţii din partea Arhivei 

„Eugeniu Coşeriu”, de la 

Universitatea din Tübingen 

din Germania pentru 

Biblioteca USV. Donaţia va 

constitui baza înfiinţării unui 

Centru European de Studii 

Integraliste în cadrul USV 
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Social 

Săptămâna trecută, Biblioteca Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava a primit o 

importantă donaţie de publicaţii din partea 

Arhivei „Eugeniu Coşeriu”, de la 

Universitatea din Tübingen, Germania, 

anunță instituția academică suceveană. 

Este vorba de aproximativ 700 de titluri, 

cuprinzând peste 5000 de publicaţii 

periodice şi seriale din biblioteca personală 

a lui Eugeniu Coşeriu, dar şi un număr 

impresionant de extrase din articolele 

lingvistului. Acestea au fost selectate şi 

împachetate în 89 de cutii, care, prin grija 

Rectorului USV, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, au ajuns la Biblioteca 

Universitară suceveană. 

Iniţiatorul importantei donaţii este 

profesorul Johannes Kabatek, directorul 

Arhivelor „Eugeniu Coşeriu” din Tübingen 

și Doctor Honoris Causa al Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava. Cristina 

Bleorţu, fostă studentă a USV, în prezent 

cadru didactic la Universitatea din Zürich, 

s-a ocupat de selecţia, împachetarea şi 
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expedierea acestei donaţii de o inestimabilă 

valoare spirituală. 

      Eugeniu Coşeriu (1921-2002), 

considerat unul dintre cei mai mari lingvişti 

ai lumii din a doua jumătate a secolului al 

XX-lea, a ţinut mai multe prelegeri şi 

conferinţe la USV între anii 1992-2001, 

când a participat şi la mai multe ediţii ale 

Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale 

Limbajului de la Suceava. Coşeriu a fost 

puternic legat afectiv de Şcoala de 

lingvistică suceveană, care păstrează şi 

promovează şi astăzi tradiţiile şi principiile 

integralismului lingvistic coşerian. 

Reamintim că marele profesor este Doctor 

Honoris Causa al peste 30 de mari 

universităţi din întreaga lume (inclusiv al 

celei din Suceava) şi primul cetăţean de 

onoare al Municipiului Suceava. 

            Această donaţie va constitui baza 

înfiinţării unui Centru European de Studii 

Integraliste în cadrul Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava. 

 
  

Un nou eveniment la USV: 

Purtătorul de cuvânt al Poliției 
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După participarea prefectului de Suceava, 

Mirela Adomnicăi, la prima ediție a 



Cristina 

Adelina 

Ciobanu 

Județene Suceava, comisar șef 

Ionuț Epureanu, a prezentat 

studenților comunicarea în 

situațiile de criză și între 

instituții 
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dezbaterilor academice inițiate de USV, 

purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, comisar 

șef Ionuț Epureanu a participat, miercuri 

după amiaza, timp de aproape trei ore, la 

„Universitatea  Ștefan cel Mare” Suceava la 

o nouă dezbatere despre comunicare. 

Tema dezbaterii a fost „Comunicarea 

publică în managementului situațiilor de 

criză”. 

 Purtătorul de cuvânt a vorbit despre 

comunicarea publică și în special despre 

comunicarea între instituții publice și mass 

media pe de o parte și intituții publice și 

societate pe de altă parte.  

El le-a spus studenților că în relația cu mass 

media comunicatorul instituției trebuie să 

fie mereu atent la toate aspectele și să 

cunoască foarte bine domeniul despre care 

vorbește. 

Potrivit lui Epureanu, dacă în comunitate nu 

se percepe activitatea pe care o face o 

instituție, atunci fie instituția nu știe să se 

facă înțeleasă, nu știe să își facă înțeles rolul 

în comunitate sau nu face mare lucru, ceea 

ce e mai rar. 

El le-a mai spus studenților despre rolul 

comunicatorului în instituția publică și 



despre faptul că instituția publică are o nișă 

de comunicare foarte restrânsă. 

„Rolul comunicatorului în instituția publică, 

în general, este unul destul de ingrat. 

Instituția publică, cum este cea a poliției și 

cele din sistemul de ordine publică au un 

areal destul de mare de activitate, dar o nișă 

de comunicare foarte restrânsă. Fie că este 

vorba de secrete profesionale fie că este 

vorba de inter relaționare cu alte instituții”, 

a spus Ionuț Epureanu.  

Ionuț Epureanu le-a mai spus studenților că 

orice instituție publică trebuie să aibă o 

persoană de contact, purtător de cuvânt care 

să fie asociat cu instituția respectivă și că 

persoana respectivă va trebui să aibă o 

conduită ireproșabilă atât în instituție cât și 

în viața de zi cu zi. 

Informațiile practice care au fost prezentate 

au ca obiectiv îmbunătățirea setului de 

cunoștințe acumulate de studenți în cadrul 

programului academic de studii. Acestea au 

vizat cazuistica referitoare la managementul 

situațiilor de criză, modalitățile de prevenire 

în domeniul infracționalității prin 

organizarea campaniilor la nivel local, 

precum și decelarea principalelor atribuții 

ale purtătorului de cuvânt din instituțiile de 



ordine publică în conformitate cu rolul pe 

care acesta îl deține în diseminarea prin 

intermediul mass-media a informațiilor de 

interes pentru comunitate. 

Florin 

PINTESCU 

Prolegomene pentru o altă 

dimensiune a existenţei 

www.monitorulsv.ro 
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Religie În actuala lume profană profund 

desacralizată („Dumnezeu este mort” – 

Friedrich Nietzsche) şi, de aici, sever 

dezechilibrată spiritual, caracterizată în 

principal de hedonism (sub toate formele şi 

manifestările sale), apariţia unei lucrări care 

pune acut problema „vieţii viitoare”, de 

după moarte, poate stârni atât nedumerire, 

admiraţie, furie cât şi dialoguri sau 

controverse. 

 

Interesant este faptul că toată această 

desacralizare (în fapt, „vrăjire”) a lumii, 

declanşată în lumea europeană de către 

curentele cultural-filosofice specifice 

Renaşterii, urmate pe filieră spirituală şi 

absolut logică de cele corespunzătoare 

iluminismului, pozitivismului, 

marxismului, psihanalizei şi ... satanismului 

nu au putut ucide introspecţia simultan 

psihologică, filosofică şi religioasă a 

oamenilor: mai există ceva după moarte sau 

totul se termină odată cu intervenţia sa? 



Folosind cu măiestrie învăţăturile şi datele 

religiei, filosofiei, psihologiei, 

parapsihologiei, ştiinţei medicale în general 

(cu referire specială la neurologie şi 

psihiatrie), ca şi cele oferite de relatările 

despre decorporalizare suferite de o serie de 

persoane şi relatate personal autorului, 

lucrarea preotului paroh Valentin Puşcaşu 

(parohia ortodoxă din Ţibeni, judeţul 

Suceava)  - Moartea şi Viaţa Viitoare - vine 

să demonstreze indubitabil că există viaţă 

după moarte. Citind în mod onest această 

lucrare, conştientizăm că, prin moarte, 

oamenii intră în altă dimensiune a existenţei 

lor. [...] 

Citită cu lipsă de prejudecăţi, în mod onest, 

lucrarea aceasta, pe care o recomandăm 

atenţiei cititorilor, se înscrie în seria 

lucrărilor care militează pentru „de-

vrăjirea” lumii, prin denunţarea 

desacralizării, care a generalizat 

hedonismul universal din zilele noastre. De 

aceea, autorul binemerită recunoştinţa 

cititorilor îndrăgostiţi de autentic, de 

Adevăr. 

 (Conf. univ. dr. Florin PINTESCU, 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava) 



 

Marius 

SUIU 

Universitatea a câștigat la 

Cluj și mai are nevoie de două 

victorii pentru a ajunge la 

baraj 
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Ultima ora local În această seară, în etapa a 8-a din play-out-

ul Ligii Naționale de handbal, 

antepenultima din această fază a 

competiției, echipa Universității Suceava a 

câștigat la Universitatea Cluj cu scorul de 28 

- 21, după ce la pauză a avut 11 - 10. 

Sucevenii s-au apropiat la un singur punct 

de un loc în clasament ce duce la turneul de 

baraj, deținut de CSM Făgăraș, echipă ce a 

pierdut la un gol în deplasarea de la Baia 

Mare. Pentru a prinde un loc de baraj, 

sucevenii sunt obligați să câștige ultimele 

două partide, meciul direct de la Făgăraș și-

n ultima etapă, acasă cu Buzăul. 
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_________ „Armonie prin joc şi cânt, 

port şi cuvânt” 

www.crainou.ro 

16.05.19 

Societate Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare” 

Cajvana a găzduit la sfârşitul săptămânii 

trecute a IX-a ediţie a Simpozionului 

internaţional „Armonie prin joc şi cânt, port 

şi cuvânt” . 

Evenimentul a fost organizat în parteneriat 

cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, 

Primăria Oraşului Cajvana, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” Suceava, Parohia „Sf. 

Mihail şi Gavril” din Cajvana, Centrul 

Instructiv Educativ Ropcea (R. Ucraina), 

Liceul Teoretic „Pan Halippa” Edineţ 



(Republica Moldova), Gimnaziul din 

Crasna (Ucraina), Şcoala Medie nr.1 

Crasna. 

Lucrările simpozionului au fost deschise de 

directorul coordonator al Liceului 

Tehnologic Cajvana, prof. Nicolae Robu. 

Un cuvânt de bun venit au transmis 

invitaţilor şi primarul oraşului Cajvana, 

domnul Gheorghe Tomăscu, precum şi 

profesorul Iulian Ciotu, directorul adjunct al 

liceului gazdă. 

Şi în acest an evenimentul s-a bucurat de 

prezenţa unor invitaţi de marcă: ec. Gavril 

Mîrza, fiu al localităţii, fost preşedinte CJ 

Suceava, fost senator şi deputat în 

Parlamentul României, prof. Virginel 

Iordache, senator în Parlamentul României, 

prof. dr. Cristian Cuciurean, inspector 

general – IŞJ Suceava, lect. univ. dr. Vasile 

M. Demciuc, Univ. „Ştefan cel Mare” 

Suceava – director Departament Ştiinţe 

Umane şi Social-Politice, prof. Ştefan 

Mitric, director – Centrul instructiv-

educativ Ropcea, Ucraina, prof. Marin 

Rusu, director – Liceul Teoretic „Pan 

Halippa” Edineţ (R. Moldova), prof. Diana 

Covalciuc, vicepreşedinte al raionului 



Storojineţ (Ucraina), prof. Lidia Acostoaie, 

inspector – IŞJ Suceava. 

În acest an, tema evenimentului a fost 

„Valori şi tradiţii europene”. Prin această 

temă, cadrele didactice şi elevii au 

împărtăşit valorile şi tradiţiile din Turcia, 

Italia, Olanda şi Spania, ţări în care au 

participat în cadrul unor proiecte. 

„Am ales această temă deoarece România 

deţine, pentru prima dată, preşedinţia 

Consiliului Europei, dar şi pentru că la 

şcoala noastră implementăm patru proiecte 

cu finanţare europeană şi unul cu finanţare 

guvernamentală” a precizat directorul 

Liceului Tehnologic „Ştefan cel Mare” 

Cajvana, Nicolae Robu. 

_________ Echipa USV Suceava va 

reprezenta România din nou 

la Campionatul European 

Universitar! 
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Sport Timp de trei zile, municipiul Suceava a fost 

pentru al treilea an consecutiv gazda 

turneului final al Campionatului Naţional 

Universitar de handbal masculin, o 

competiţie în care au participat alături de 

suceveni alte cinci universităţi din ţară, 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, Universitatea Transilvania din 

Braşov, Universitatea Politehnica din 

Bucureşti, Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti şi 

Universitatea „Ovidius” din Constanţa. 



La acest Campionat Naţional Universitar de 

handbal masculin, organizat de Federaţia 

Sportului Şcolar şi Universitar din 

România, în parteneriat cu Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, meciurile s-

au desfăşurat în două locaţii, sala „Dumitru 

Bernicu” de la Liceul cu Program Sportiv 

Suceava şi sala de sport a Şcolii Gimnaziale 

„Ion Creangă” Suceava. Sucevenii şi-au 

respectat statutul de favoriţi la al treilea titlu 

naţional consecutiv şi au câştigat turneul, 

unul la care au avut drept de participare doar 

studenţi cu vârsta de maximum 30 de ani. 

USV Suceava a câştigat fără probleme 

primul meci, 49–17 cu Universitatea de 

Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din 

Bucureşti, o echipă ce n-a avut în 

componenţă nici un jucător legitimat, iar 

mai apoi, în al doilea şi ultimul din prima 

fază, a trecut cu scorul de 33–21 în faţa celor 

de la Universitatea „Ovidius” din 

Constanţa. 

În finala pentru locul I, sucevenii au avut un 

meci mai echilibrat cu Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, echipă ce are şi ea în 

componenţă jucători de la Liga Naţională 

sau Divizia A. La mijlocul reprizei secunde, 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava s-

a distanţat decisiv şi s-a impus la final cu 



scorul de 36–26, câştigând astfel al treilea 

titlu consecutiv de campioană naţională 

universitară. 

 

„A fost o ediţie a universitarelor mult mai 

echilibrată decât în anii trecuţi, cu un 

handbal de o calitate foarte bună şi era de 

aşteptat acest lucru deoarece patru dintre 

echipe au handbalişti legitimaţi în Liga 

Naţională sau în Divizia A. Am avut parte 

de o finală echilibrată cu Universitatea 

«Vasile Alecsandri» din Bacău, dar ne-am 

desprins în primele 10-15 minute din partea 

a doua. Vom reprezenta din nou România la 

Campionatul European Universitar şi sper 

să facem din nou o figură frumoasă”, a 

declarat preşedintele comisiei de 

organizare, decanul Facultăţii de Educaţie 

Fizică şi Sport de la USV Suceava, prof. 

univ. dr. Petru Ghervan, cel ce s-a ocupat de 

echipa suceveană alături de Adrian Chiruţ şi 

Iulian Andrei. Medalia de bronz la aceste 

universitare a fost câştigată de echipa 

Universităţii „Ovidius” din Constanţa, care 

s-a impus în meciul pentru locurile 3–4 în 

faţa Universităţii Transilvania din Braşov, 

scor 39 – 31. Cel mai echilibrat meci al 

turneului a fost cel pentru locurile 5 – 6, în 

care Universitatea de Medicină şi Farmacie 



„Carol Davila” din Bucureşti a câştigat cu 

32 – 31 o partidă cu Universitatea 

Politehnica din Bucureşti, după ce a fost la 

un pas de a ajunge la aruncările de 

departajare. 

Echipa Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava va reprezenta din nou România la 

Campionatul European Universitar, ce va 

avea loc în perioada 4-11 iulie în Polonia. 

_________ Seminar privind dezvoltarea 

simțului civic, la USV 

www.info-suceava.

com 
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Educație, Actualitate Disciplina, comportamentul, spiritul civic în 

cazul necesității acordării primului ajutor, 

modul în care apărăm o persoană aflată în 

pericol sau pe noi înșine ne caracterizează 

ca oameni, într-o societate aflată în continuă 

transformare. În acest context, studenți din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, reuniți în Grupurile de inițiativă 

studențească Administrație Publică și 

Poliție Locală, organizează un seminar cu 

tema Promovarea culturii spiritului de 

disciplină comportamentală, de autoapărare 

și prim-ajutor în situații de urgență, cu 

dezvoltarea simțului civic. În cadrul 

evenimentului, ce a avut loc miercuri, s-au 

desfășurat 3 sesiuni de instruire în cultura 

spiritului de disciplină comportamentală, de 

autoapărare și acordare a primului-ajutor, 

susținute de personal competent în 

domeniile amintite. Seminarul a fost 



completat de activități aplicative, pe tema 

acordării de prim-ajutor și a cunoașterii unui 

set minim de tehnici de disciplină 

comportamentală și de autoapărare, pentru 

asigurarea pregătirii/formării adecvate a 

participanților. Acțiunea cu caracter practic 

va avea loc în campusul USV, miercuri, 22 

mai 2019, prilej cu care se va organiza o 

competiție studențească cu premii pentru 

aplicarea cunoștințelor teoretice dobândite 

la seminar. Acțiunile prezentate sunt 

organizate cu prilejul implementării 

proiectului DEZVOLTĂM IDEI NOI 

PENTRU VOI ȘI PENTRU NOI – DIVON 

– în valoare de 20.000 lei, finanțat de către 

Casa de Cultură a Studenților Suceava și 

cofinanțat de către un colectiv de cadre 

didactice ale Facultății de Drept și Științe 

Administrative, precum și de către 

Asociația LUMEN. Pentru obținerea 

finanțării și pentru implementarea 

proiectului, studenții au fost și sunt 

consiliați de către un colectiv de 

universitari, membri ai Centrului de 

Formare și Cercetare în Administrația 

Publică – CEFCAP din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. Proiectul a 

fost declarat ca fiind eligibil pentru 

finanțare în Competiția de proiecte 

studențești – Ediția 2019. Aceste acțiuni 



sunt organizate cu scopul pregătirii 

studenților pentru viață și pentru un viitor 

profesional de succes. 

Informaţiile publicate pe site-ul de stiri 

online info-suceava.com pot fi preluate de 

alte publicaţii online doar în limita a 500 de 

caractere şi cu citarea sursei cu link activ. 

Orice abatere de la această regulă constituie 

o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de 

autor și atrage consecințele prevăzute de 

aceasta.  

_________ Concursul National de 

Traduceri – Filologie Alba 

Iulia, la Universitatea 1 

Decembrie 1918 

www.albastiri.ro 
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_________ Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia – Facultatea de Istorie și Filologie – 

Departamentul Filologie, în colaborare cu 

Inspectoratul Școlar Județean Alba, 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, 

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș, 

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, 

Consiliul Judeţean Alba, Biblioteca 

Județeană Lucian Blaga din Alba Iulia, 

Asociația Alba-Manche Împreună AMI, 

British Council, Cluj-Napoca și Institut 

français, Cluj-Napoca organizează, în 

perioada 17-18 mai 2019, activitățile 

Concursului național de traduceri literare şi 

de specialitate pentru studenți și elevi, aflat 

la cea de-a VIII-a ediție. 

radiounirea.ro 
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Concursul are două secţiuni distincte, 

traduceri de texte literare și traduceri de 

texte specializate, din limba română în 

limbile engleză sau franceză. Calendarul 

evenimentului din acest an include 

Festivitatea de deschidere, vineri, 17 mai, 

ora 10.00, în Aula Mică, UAB-Corp C, 

activități de atelier conform programului 

atașat, precum și Festivitatea de premiere, 

ce va avea loc sâmbătă, 18 mai, ora 10.30, 

în Aula Mică, UAB-Corp C. 

Ținând cont de specificul concursului, vor fi 

înmânate 26 de premii în cărți și alte 

materiale educaționale obținute cu sprijinul 

partenerilor evenimentului: Consiliul 

Judeţean Alba și Biblioteca Județeană 

Lucian Blaga, care ne-a pus la dispoziție cu 

generozitate un fond de carte pentru 

premierea câștigătorilor. 

La ediția din acest an participă cu traduceri 

93 de studenți din centrele universitare din 

țară: Universitatea din București, 

Universitatea Transilvania din Brașov, 

Universitatea din Craiova, Universitatea 

Dunărea de Jos din Galați, Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea 

Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea 

Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea 

Tehnică din Cluj – Centrul Universitar de 



Nord din Baia Mare, Universitatea Creștină 

Dimitrie Cantemir din Cluj Napoca, 

Universitatea de Vest din Timișoara, 

Universitatea de Medicină, Farmacie, 

Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, 

Universitatea din Pitești și Universitatea din 

Oradea, precum și studenți din 

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba 

Iulia. 

La secțiunea dedicată elevilor din 

învățământul preuniversitar participă cu 

traduceri 148 de elevi din județele Alba, 

Hunedoara, Neamț, Iași, Brașov, Cluj și 

Gorj. 

Și în acest an, evenimentele primei zile se 

vor desfășura în incinta Centrului Cultural 

Castel Sâncrai, restaurat și patronat de 

Consiliul Județean Alba. 

Programul activităților include atelierele de 

traducere în limbile engleză și franceză, o 

lansare de carte, a autoarei Sonia Elvireanu, 

Le silence d’entre les neiges, publicată la 

editura L’Harmattan, 2018, prezentată de 

conf. univ. dr. Valeria Pioraș și un program 

artistic susținut de ansamblul folcloric 

„Flori de mai” din Rădești. 

_________ Universitatea „Dunărea de 

Jos”: Conferinţa „Cultura şi 

www.presagalati.ro 

16.05.19 

Cultură, 

Educație 

În zilele de 17 şi 18 mai 2019, are loc la 

Universitatea „Dunărea de Jos”, a XI-a 



PRESA. Despre FAKE-

NEWS în spaţiul mediatic” 

ediţie a Conferinţei Internaţionale „Cultura 

şi presa în spaţiul european. 

REFLECTARE, (DE)FORMARE ȘI FAKE 

NEWS ÎN SPAȚIUL MEDIATIC ȘI 

CULTURAL”. 

Conferinţa este organizată de către 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” 

DIN GALAȚI, Facultatea de Litere, 

Departamentul de Literatură, Lingvistică și 

Jurnalism, ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE 

ISTORIE A PRESEI şi BIBLIOTECA 

JUDEȚEANĂ „V.A. URECHIA” 

GALAȚI. 

„Revoluția digitală aduce dezordinea 

informațională? Și dacă da, ce va fi de aici 

încolo și cum vom supraviețui acestei așa 

zise tehnocalipse? Cine mai spune adevărul, 

astăzi? Cum îl deosebim de fals și de 

manipulare? Care este adevărul, de fapt? 

Cum arată comunicarea, în perspectiva 

evoluției tehnologiei? Care este influența 

literaturii în evoluția comunicării? Cum 

trateaza contemporaneitatea pericolul lumii 

paralele? La aceste întrebări vom căuta 

răspunsuri și soluții, în cadrul sesiunilor 

științifice ale Conferinței Internaționale 

Cultura și presa în spațiul european. Vă 

invităm, așadar, la o discuție despre 



capacitatea omului de a (de)forma 

realitatea, pentru a o face accesibilă”. 

Conferința se adresează cadrelor didactice 

din învățământul universitar și 

preuniversitar, masteranzilor și 

doctoranzilor, cercetătorilor științifici, 

bibliotecarilor, arhiviștilor, jurnaliștilor, 

tuturor celor interesați de această temă. 

Lucrările conferinţei vor începe la ora 

10.30, iar în plen vor conferenţia 

preşedintele Centrului pentru Jurnalism 

Independent, Ioana AVĂDANI cu 

dezbaterea privind  – Fake-news: Care e 

„crima”? Care e „pedeapsa”? O discuţie 

despre soluţiile împotriva dezinformării  şi  

prof. univ. dr. Gheorghe ONIŞORU, de la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava – La început a fost propaganda. 

De la 12.15, timp de o oră, lect. univ. dr. 

Horia Mihai BĂDĂU, de la Universitatea 

din Bucureşti va ţine  WORKSHOP-ul ce 

vizează – Prezentarea primei carte etice a 

reţelelor sociale şi constituirea primei 

comunităţi etice online la Galaţi. Sunt 

aşteptaţi toţi cei interesaţi de buna 

funcţionare a mediului online, indiferent de 

domeniul de activitate. 

 


